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Dağıtım Şirketleri AR-GE Projesi Sonuç Raporu 

A. Proje Kimlik Bilgileri: 

ARGE Proje Kabul # Temmuz 2017 02/17/15  

Başvuru Sahibi: Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Başvuru Sahibinin Adresi: 
Hürriyet Mahallesi, Abide-i Hürriyet Cad. No:168, 34381 

Kağıthane/İstanbul 

Proje Adı: 
Kablo Şebekelerinde Tek Faz Toprak Kısa Devresi Kaynaklı Aşırı 

Gerilimlerin Analiz ve Sınırlandırılması Projesi 

Proje Bölgesi: BEDAŞ şebekesi 

Proje Süresi: 12 Ay + 6 Ay Uzatma = 18 Ay 

Proje Sorumlusu: Ari Torosoğlu 

Proje Sorumlusu İletişim Bilgileri: ari.torosoglu@bedas.com.tr 

 

A.1 Önsöz  

Bu rapor, EPDK tarafından kabul edilip finanse edilen "Kablo Şebekelerinde Tek Faz Toprak Kısa Devresi 

Kaynaklı Aşırı Gerilimlerin Analiz ve Sınırlandırılması Projesi" projesi kapsamında yapılmış olan 

çalışmaları içermektedir. 

Temmuz 2017 tarihinde EPDK tarafından desteklenmesi kabul edilen “Kablo Şebekelerinde Tek Faz 

Toprak Kısa Devresi Kaynaklı Aşırı Gerilimlerin Analiz ve Sınırlandırılması Projesi” kapsamında 

gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinin TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından 

gerçekleştirilmesine yönelik 20 Mart 2018 tarihinde BEDAŞ TÜBİTAK MAM EE arasında 250.000,00 TL 

tutarında sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda proje boyunca yürütülen faaliyetler, edinilen 

kazanımlar, katma değer, deneyim ve öneriler aşağıdaki başlıklar altında sunulmaktadır. 

A.2 Proje Özeti 

Dağıtım şebekelerinin en önemli bileşenlerinden biri kablo şebekeleridir. İstimlâk sorunları, görsel 

kaygılar vb. nedenlerle kablo şebekesinin kullanım oranı her geçen gün artmaktadır. Kablo 

şebekesindeki bu büyüme kablo arızalarının arıza istatistiklerindeki ağırlığını artırmaktadır. Arz 

güvenliği perspektifiyle konuya bakıldığında, şebekede yaşanan arızanın minimum kullanıcıyı 

etkileyecek şekilde (seçici koruma) izole edilmesi ve sonrasında arızaya neden olan unsurların hızlı bir 

şekilde ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

Kablo başlıkları ve ek noktalarındaki imalat hataları, korozyona bağlı yalıtım zayıflaması, kontrolsüz kazı 

çalışmaları gibi sebeplerle kablo şebekelerinde birçok arıza yaşanmaktadır. Doğası gereği arızaların 

büyük bir çoğunluğunun tek faz toprak arızası olduğu bilinmektedir. Tek faz toprak arızaları sırasında 

arızalı faz gerilimi düşerken sağlıklı fazların gerilimleri yükselmektedir. Elektriksel olarak yakın 

çevredeki izolasyon seviyesi zayıflamış ekipmanlar bu gerilim yükselmesi sebebiyle eş zamanlı olarak 

arızalanabilmektedir. Arıza yayılması olarak tanımlayabileceğimiz bu olay neticesinde hem gereksiz 

ekipman kaybı hem de eş zamanlı açmalar yaşanmakta ve birçok abone enerjisiz kalmaktadır.  
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Geleneksel olarak kablo şebekelerinin yer altına gömülmeleri sebebiyle yıldırımlar da dâhil olmak üzere 

aşırı gerilimlere karşı güvenli oldukları varsayılmaktadır. Bu nedenle kablo şebekelerinde aşırı 

gerilimlere karşı koruma yapılmamaktadır. Ancak şebekedeki nötr topraklama pratiğine bağlı olarak, 

toprak arızaları esnasında ve anahtarlamalar sonrasında geçici gerilim yükselmeleri ortaya 

çıkabilmektedir. Bu durum IEEE Elektrik Yardımcı Sistemlerde Nötr Topraklama Uygulamasına Yönelik 

Kılavuz’da detaylı olarak belirtilmektedir. Adı geçen kılavuza göre bir topraklama sistemi, toprakla 

ilişkilendirilebilir noktası olan ekipmanların (örneğin trafo yıldız noktaları) nasıl topraklandığından 

bağımsız olarak, arıza noktasından görülen simetrili bileşen empedansların oranına bağlı olarak 

davranmaktadır. Bu oranlar Tablo 1’de verilmiştir   

Tablo 1: Topraklama Karakteristikleri  

Topraklama Sınıfı 
Simetrili Bileşen 

Parametrelerinin Oranları 
Faz Toprak Geriliminin  

Geçici Değeri (PU) 

 X0/X1 R0/X1 R0/X0  

A. Efektif     

1. Efektif 0-3 0-1 - ≤2 

2. Çok efektif 0-1 0-0.1 - <1.5 

B. Efektif olmayan     

Endüktans     

Düşük endüktans 3-10 0-1 - <2.3 

Yüksek endüktans >10  <2 ≤2.73 

Rezistans     

Düşük rezistans 0-10  ≥2 <2.5 

Yüksek rezistans  >100 ≤ (-) ≤2.73 

Endüktans ve rezistans >10 - >2 ≤2.73 

Rezonans topraklı  - - ≤2.73 

Topraksız Kapasitans (Ungrounded capasitance) 

Aralık A -∞..-40 - - ≤3 

Aralık B -40..0 - - >3 

Tek faz toprak kısa devreleri sırasında ortaya çıkan bu gerilim yükselmelerinin genliği şebekenin 

topraklama sisteminin davranışına göre değişmektedir. Bu davranış iki önemli parametrenin etkisi 

altındadır. Bunlardan ilki şebeke içerisinde toprakla ilişkilendirilebilecek noktaların nasıl 

topraklandığıdır. Bu parametre şebeke operatörünün pratiğine göre değişiklik gösterebilmekle birlikte 

kontrol edilebilir bir değişkendir. Bir nötr noktası direk topraklanabileceği gibi empedans üzerinden de 

topraklanabilir veya izole edilebilir. İkinci parametre ise şebekeyi oluşturan kablo, trafo vb ekipmanları 

toprağa karşı olan kapasiteleri üzerinden şebekenin topraklanmasıdır. İkinci parametre kontrol 

edilebilir bir parametre değildir. Arıza noktasına bağlı olarak değişen topraklama davranışı, sağlıklı faz 

gerilimlerinin arıza süresince maksimum değerini belirlemektedir. Arıza süresince şebekenin geri 

kalanındaki ekipmanların maruz kalabilecekleri maksimum gerilimlerin ne kadar yüksek değerlere 

çıkabileceği Tablo 1’den görülebilmektedir.  

Anahtarlamalar sonrasında ortaya çıkacak aşırı gerilimler izolasyon koordinasyon çalışmaları ile analiz 

edilmektedir. Bu analiz tipi güç sistemlerindeki klasik hesaplar olan yük akışı, kısa devre analizi gibi 

analizler ile kıyaslandığında, çok daha detaylı bir şebeke modeline ihtiyaç duymaktadır. Yeni kurulan 

tesisler için bu hassasiyette veri bulunabilirken, eski tesisler için bu hassasiyette veri bulunması çoğu 

zaman mümkün olmamaktadır.  

Proje süresince kablo şebekelerinde yaşanan tek faz toprak kısa devresi kaynaklı aşırı gerilimlerin 

neden sonuç ilişkisi değerlendirilmiş ve ortaya çıkan aşırı gerilimlerin nasıl sınırlandırılabileceği 

üzerinde durulmuştur. Topraklamanın aşırı gerilimler üzerindeki etkileri irdelenmiş ve bu kapsamda 

ülkemizde dağıtım seviyesindeki topraklama pratiği incelenmiştir. Literatür çalışması ile paralel olarak 

BEDAŞ sorumluluk sahasındaki aşırı gerilim kaynaklı sorunların sıkça yaşandığı Yıldıztepe Trafo Merkezi 

(TM) ve İkitelli TM üzerinde detaylı bir olay verisi analizi çalışması ve benzetim çalışmalarında 

kullanılacak şebeke modelinin oluşturulması için modelle çalışması yürütülmüştür. Proje süresince elde 
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edilen bilgi birikimi BEDAŞ sorumluluk alanında aşırı gerilim kaynaklı sorunların sıkça yaşandığı diğer 

merkezlerden Bahçelievler TM, Yenibosna TM ve Davutpaşa TM’ler üzerinde de değerlendirilmiştir 

BEDAŞ şebekesinde mevcut olan ve bahsi geçen 5 (beş) farklı kablo şebekesi Teiaş indirici merkez ve o 

merkezden beslenen kablo şebekesi dahil olmak üzere modellenmiştir. Her bir test şebekesinde 

muhtelif sayıda tek faz toprak arızaları oluşturulup, aşırı gerilim ortaya çıkan noktalar ile ortaya çıkan 

gerilimin maksimum değerleri belirlenmiştir. Belirlenen aşırı gerilimlere istinaden, uygun parafudr 

yerleşimleri önerilmiştir. Proje sonunda önerilen parafudr yerleşimi öncesi ve sonrasında ortaya çıkan 

aşırı gerilimler arasındaki farklar değerlendirilip ve raporlanmıştır.  

A.3 Proje Kapsamı 

Proje kapsamında genel olarak; 

o Literatür taraması yapılarak literatür raporu oluşturulmuştur. Raporda güç sistemlerinde 

kullanılan topraklama metotları irdelenmiştir ve bu metotların şebekedeki aşırı gerilimler 

üzerindeki etkileri sunulmuştur 

o Modelleme ve analiz için seçilen 5 adet Teiaş TM ve bunlardan beslenmekte olan kablo 

şebekesine dair veriler sahadan toplanmıştır. 

o Toplanan güncel veriler ışığında “ATP” yazılımında modelleme yapılmıştır. Daha sonra mevcut 

durum için yapılan analizler ile ilgili şebekelerde oluşabilecek aşırı gerilimler sunulmuştur. 

Akabinde şebekenin optimum noktalarına yerleştirilen farklı model ve parametrelerdeki 

parafudrlar ile analiz tekrarlanmıştır ve aşırı gerilimlerin ne seviyede sınırlandırılabildiği 

gösterilmiştir. Bu işlemler raporlanmıştır ve yapılan analizlere ilişkin bir uygulama rehberi 

hazırlanmıştır. 

o Akabinde şebekede belirlenen bir pilot bölgeye analizler ışığında elde edilen sonuçlara göre 

parafudr kurulumu gerçekleştirilmiştir. 

A.4 Projenin Önemi 

BEDAŞ kablo şebekesinin çok büyük bir kısmını yeraltı kablo şebekeleri oluşturmaktadır. Özellikle son 

kullanıcının enerjisiz kalmaması ve arz güvenliğinin tam manasıyla sağlanabilmesi adına yeraltı 

kablolarında herhangi bir kesintiye maruz kalınmaması kritiktir. Genel olarak herhangi bir fazda 

meydana gelecek faz toprak arızası sonrasında arızalı fazın gerilimi düşerken diğer sağlıklı fazların ve 

aynı baradan beslenen hatların üzerinde gerilim, işletme geriliminin 1.73(RMS) katına çıkmaktadır. 

Fakat bu gerilim, şebekenin topraklama tipine göre transient durumda 2.5-3 pu seviyelerine kadar 

çıkabilmektedir. Bu durum, faz toprak arızasına maruz kalmamış diğer sağlıklı hatlarda gereksiz 

açmalara ve enerji kesintilerine yol açmaktadır. Bu tarz olay kayıtları BEDAŞ şebekesinde çokça 

görülmektedir ve çözüm önerisi aranan güncel bir sorundur.  

Oluşan bir faz toprak arızası sonucunda, gereksiz açmaları ve enerji kesintilerini önleyebilmek için, 

arızalı fazlardaki aşırı gerilimleri sınırlandırabilmek önem arz etmektedir. Yapılan gerçeğe yakın 

analizler ile bu gerilimlerin hangi noktalarda üst seviyelere ulaşacağı ve hangi merkezlere parafudr 

kurulmasıyla sınırlandırılabileceği gereksiz enerji kesintilerini azaltabilmek adına kritik öneme sahiptir. 

B. Proje Sonuç Değerlendirme Özeti: 

Proje kapsamında temel olarak yeraltı kablo şebekelerinde oluşabilecek aşırı gerilimlerin hangi 

seviyelere çıkabileceği simule edilmiştir ve bu kapsamda BEDAŞ şebekesinde mevcut olan 5 adet TEİAŞ 

TM(154 kV ve 380 kV) ve bu TM’lerin beslemekte olduğu BEDAŞ yeraltı/havai kablo şebekesi 

modellenmiştir. Modelleme gerçek saha ve CBS verileri ışığında yapılmıştır. Modellemenin ardından 
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ilgili her modeldeki kablo şebekesinde her bir noktada(her trafo merkezinde) simultane faz toprak 

arızaları oluşturulmuştur. Ayrıca bu arızaların açısı da değişik olarak uygulanmıştır. Daha sonra herhangi 

bir noktada oluşabilecek faz toprak arızasının şebekenin diğer noktalarında yaratabileceği transient 

aşırı gerilimler gözlemlenmiştir. Böylelikle aşırı gerilim oluşabilecek noktalar belirlenmiştir. Akabinde 

bu aşırı gerilimleri sınırlayabilmek için şebekede parafudr ekipmanının kullanılması kararlaştırılmıştır 

ve yapılan analizler optimum noktalara yerleştirilen parafudrlar ile tekrarlanıp aşırı gerilimlerin ne 

seviyede sınırlandırılabileceği ortaya konulmuştur. Ayrıca her parafudr modelinin aşırı gerilimleri 

sınırlayabilme kapasiteleri farklı olduğu için analizlerde farklı marka ve modeldeki 5 adet parafudr 

denenmiştir ve analiz sonuçları yorumlanmıştır. Sonuç olarak proje kapsamında yapılan incelemeler ve 

analizler göz önüne alındığında, 380 kV / 33 kV luk merkezlerden beslenmekte olan kablo 

şebekelerinde, 154 kV / 33 kV luk merkezlere nazaran aşırı gerilimlerin daha üst seviyelere çıkabildiği 

görülmüştür. Burada 154 kV luk şalt merkezlerinde kullanılan nötr direnci yerine, 380 kV luk şalt 

merkezlerinde kullanılmakta olan topraklama trafosunun aşırı gerilimlerin oluşmasındaki etkisi 

büyüktür. Topraklama trafosu üreticisi ile yapılan görüşme neticesinde topraklama trafosu kısa devre 

empedansının X/R oranının 9.94 olduğu (%10 rezistif) bilgisine ulaşılmıştır. Bu bilgi ışığında topraklama 

trafosu üzerinden topraklı şebekenin reaktans üzerinden topraklı bir şebeke gibi davranacağı açıktır. 

Bu durumun şebekeyi rezonansa yakın çalıştırması sebebiyle aşırı gerilimleri 154 kV luk sistemlere 

oranla daha fazla oluşturduğu yapılan analizler sonucunda belirtilmiştir. Bu durum kalite 

kaydedicilerden alınan verilerle de örtüşmektedir. 

Seçilen 5 TM’den biri olan Yıldıztepe TM’de yapılan analizler sonucunda, bu merkezin 380 kV luk 

sistemden beslenen TR-3 trafosunda yaşandığı bilinen aşırı gerilimleri sınırlandırabilmek için pilot 

uygulama yapılması kararlaştırılmıştır. Bu bağlamda aşırı gerilimlere en çok maruz kalan Yıldıztepe TR-

3(380kV /33 kV) trafosundan beslenen yeraltı kablo şebekesinde pilot parafudr uygulamasının 

gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. 

 

 

. 
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C. Proje Sonuç Değerlendirmesi: 

C.1. Proje İş Planı ve Zaman Takvimi 

Projenin gerçekleşme bazlı nihai iş planı ve zaman takvimi aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Proje kapsamında, süre uzatım yazısında belirtilen problemler göz önüne alınarak 6 ay süre uzatım 

talebinde bulunulmuştur  

  

İş 

Paketleri 
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No İş Paketi Adı 
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y
 

2
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A
y
 

3
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y
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A
y
 

6
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7
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8
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A
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9
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A
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1
0
. 
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y
 

1
1
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A
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1
2
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A
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1
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A
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1
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. 
A

y
 

1
5
. 
A

y
 

1
6
. 
A

y
 

1
7
. 
A

y
 

1
8
. 
A

y
 

İP-0 0 Proje Yönetimi                               

İP-1 1 Kalite Temini                               

İP-2 2 Literatür Araştırması                               

İP-3 

3 Veri Toplama ve Şebeke Modelleme                               

3.1 Gerekli veri setlerinin belirlenmesi                               

3.2 Arıza olay kayıtlarının değerlendirilmesi                               

3.3 2 adet TM için veri toplanması                               

3.4 2 adet TM için modelleme çalışmaları                   

3.5 3 adet TM için veri toplanması                    

3.6 3 adet TM için modelleme çalışmaları                   

İP-4 

4 Benzetim Çalışmaları                                

4.1 2 adet TM için arıza analizlerinin 
gerçekleştirilmesi 

                        
      

4.2 3 adet TM için arıza analizlerinin 
gerçekleştirilmesi                     

    
      

4.3 Analiz sonuçlarına göre saha uygulamasının 
yapılması                     

    
      

İP-5 

5 Raporlama ve Sonuç                               

5.1 Ara rapor hazırlanması                               

5.2 Sonuç raporu hazırlanması                               

5.3 Uygulama rehberi hazırlanması                   
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C.2. İş Paketleri 

C.2.1 İP-0 Proje yönetimi  

Proje önerisinde belirtildiği gibi tüm proje boyunca bu paket devam etmiştir. Proje önerisinde 

tanımlanan görev tanımlarına uygun olarak bu iş paketi süresince hareket edilmiş, projenin alınan süre 

uzatımı da göz önünde bulundurularak zamanında sorunsuz bir şekilde tamamlanması sağlanmıştır. 

C.2.2 İP-1 Kalite Temini 

Projenin bu safhasında, projede karşılabilecek riskleri ve kritik kırılımları içeren kalite kontrol ve 

güvence planı hazırlanmıştır. 

C.2.3 İP-2 Literatür Araştırması 

Bu iş paketi kapsamında kablo şebekelerinde yaşanan tek faz toprak kısa devresi kaynaklı aşırı 

gerilimlerin neden sonuç ilişkisi değerlendirilmiş ve ortaya çıkan aşırı gerilimlerin nasıl 

sınırlandırılabileceği üzerinde durulmuştur. Topraklamanın aşırı gerilimler üzerindeki etkileri 

irdelenmiş ve bu kapsamda ülkemizde dağıtım seviyesindeki topraklama pratiği incelenmiştir. 

Hazırlanan literatür araştırması raporunda öncelikle elektrik güç sistemlerinde topraklama ile aşırı 

gerilimler arasındaki ilişki tanımlanmıştır. Topraklama sistemleri bu kısımda detaylı olarak tanıtılmıştır. 

Nötr bağlantı şekline göre(Yıldız noktası yalıtılmış şebeke, Yıldız noktası doğrudan doğruya 

topraklanmış şebeke, Yıldız noktası empedans üzerinden topraklanmış şebeke) aşırı gerilimlerin nasıl 

değiştiği incelenmiştir. Topraklama trafosu üzerinden topraklanan bir şebekede meydana gelen aşırı 

gerilimlerin nedenleri hakkında bilgiler sunulmuştur.  

Ülkemizde 400kV’u dağıtım sistemine bağlayan yıldız–üçgen transformatörlerin sekonder sargıları 

topraklama transformatörü üzerinden topraklanmaktadır. 154 kV’u dağıtım sistemine bağlayan yıldız–

yıldız tersiyersiz transformatörlerin sekonder sargıları ise nötr direnci veya nötr reaktörü üzerinden 

topraklanmaktadır. Başka bir ifade ile ülkemizde dağıtım şebekesi empedans üzerinden topraklı olarak 

işletilmektedir.  

Direnç veya reaktans üzerinden topraklı bir sistemde meydana gelen TFTKD’si sırasında C fazı 

geriliminin efektif ve maksimum değerlerinin değişimi Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Şekil 1: TFTKD sırasında C fazı geriliminin maksimum ve rms değerlerinin topraklama direnci (R) ve 

reaktansı (XL) ile değişimi. 

GERİLİM (PU) 

Ω 
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TFTKD’si sırasında sistemin direnç veya reaktans üzerinden topraklı olmasının sağlıklı fazların efektif 

değerleri açısından ciddi bir farka neden olmadığı Şekil 1’den anlaşılmaktadır. Bununla birlikte geçici 

hal durumu için reaktans üzerinden topraklı sistemde direnç üzerinden topraklı sisteme kıyasla daha 

yüksek genlikler ile karşılaşıldığı görülmektedir.  

Yıldıztepe TM’de bir adet 380/33.25kV trafo ve 2 adet 154/34.5kV trafo hizmet vermektedir. Bu trafolar 

şebeke yönetmeliğine uygun olarak, 380/33.25kV trafonun sekonderinde topraklama trafosu ile 

154/34.5kV trafolarının sekonderinde ise 20 Ohm direnç üzerinden topraklıdır. BEDAŞ İnavitas 

sisteminde Yıldıztepe TM için 20.03.2018-20.09.2018 tarihleri arasını kapsayan değerlendirme 

neticesinde, kaydedilen aşırı gerilim genliklerinin topraklama trafosu üzerinden topraklanan 

380/33.25kV trafo sekonderinde diğer iki 154/34.5kV trafo sekonderine kıyasla daha yüksek genlikli 

olduğu görülmüştür.  

Topraklama trafosu üreticisi ile yapılan görüşme neticesinde topraklama trafosu kısa devre 

empedansının X/R oranının 9.94 olduğu (%10 rezistif) bilgisine ulaşılmıştır. Bu bilgi ışığında topraklama 

trafosu üzerinden topraklı şebekenin reaktans üzerinden topraklı bir şebeke gibi davranacağı açıktır. 

Bu durum Şekil 1’de verilen simülasyon sonuçları ile örtüşmektedir. 

Yıldıztepe TM’de 380/33.25kV trafo sekonderinde yaşanan bir kısa devreye ilişkin gerilim dalga formları 

ve bu gerilim dalga formlarının RMS değerlerinin değişimi sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’te verilmiştir. 

 

Şekil 2: Yıldıztepe TM’de 380/33.25kV trafo sekonderinde yaşanan bir kısa devreye ilişkin kayıt. 



15 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Sonuç Raporu Formu Versiyon 2.0 

 

Şekil 3: Şekil 2’de verilen olay kaydına ilişkin gerilimlerin RMS değerlerinin değişimi. 

Şekil 2 ve Şekil 3’te verilen grafikler incelendiğinde olay sırasında sağlıklı faz gerilimlerinin efektif 

değerlerinin topraksız veya yüksek empedans üzerinden topraklı bir şebekede olması beklenen ölçüde 

yükseldiği görülmektedir. Bu noktada asıl soru topraklama trafosu üzerinden topraklanan bir şebekenin 

neden topraksız veya yüksek empedans üzerinden topraklı bir şebeke gibi davrandığıdır. 

Bu durumun anlaşılması amacıyla bir dizi simülasyon yapılmıştır. Bu kapsamda Yıldıztepe TM, TEİAŞ 

tarafını temsil edecek Thevenin devresi, 380/33.25kV trafo, topraklama trafosu ve 36kV XLPE izoleli tek 

damarlı bakır iletkenli 240mm2 kesitli kablodan oluşan tek fider olmak üzere modellenmiştir. 

Simülasyon çalışması sırasında hat sonunda A fazında olmak üzere TFTKD yapılmıştır. Simülasyon 

çalışması hem ATP’de hem de simetrili bileşen devresi üzerinden analitik olarak eş zamanlı yapılmış ve 

sonuçların doğruluğu teyit edilmiştir. ATP ortamında kurulan şebeke modeli ve analitik devrenin baz 

aldığı simetrili bileşen devresi sırasıyla Şekil 4 (a) ve (b)’de verilmiştir. 

  

(a) (b) 

Şekil 4: Yıldıztepe TM, 380/33.25kV Dağıtım trafosu ve tek fiderli (a) ATP modeli ve (b) simetrili 

bileşen eşdeğer devresi. 
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İlk olarak bir fiderli sistemde hat uzunluğu 500 km’ye kadar uzatılarak kısa devre akımının değişimi 

incelenmiştir. Bu sayede TFTKD’si sırasında topraklama trafosu ile hat kapasitesinin rezonansa gelme 

ihtimali değerlendirilmiş. Kısa devre akımının hat uzunluğuna bağlı değişimini Şekil 5’te verilmiştir. 

 

Şekil 5: Yıldıztepe TM basit modelinde tek fider için kısa devre akımı genliğinin hat uzunluğuna 

bağlı değişimi. 

Kısa devre akımının 600A’den başladığı Şekil 5’ten görülmektedir. Bu değer topraklama trafosunun kısa 

devre akımını sınırlamak için dizayn edildiği değerdir. Hat uzunluğu arttıkça kısa devre akımı genliğinin 

azaldığı ve bir noktadan sonra tekrar yükselmeye başladığı görülmektedir. Bu değişimin yaşandığı nokta 

rezonans noktasıdır ve yaklaşık 120km civarına tekabül etmektedir. Bu süreçte kısa devre akımının 

açısının değişimi Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6: Yıldıztepe TM basit modelinde tek fider için kısa devre akımı açısının hat uzunluğuna bağlı 

değişimi. 
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Hat uzunluğunun kısa olduğu durumlarda, topraklama trafosunun endüktans karakteristiğinin devrede 

baskın olduğu ve buna bağlı olarak kısa devre akımının endüktif yapıda olduğu Şekil 30’dan 

görülmektedir. Hat uzunluğunun artmasına bağlı olarak bu etkinin azaldığı, rezonans noktasına 

gelindiğinde kısa devre akımının genliğinin küçüldüğü ve rezistif yapıda olduğu, hat uzunluğunun 

artması ile birlikte şebekede kapasitif etkinin arttığı ve bağlı olarak kısa devre akımının kapasitif yapıda 

olduğu yine Şekil 6’dan anlaşılmaktadır.  

Tek fiderli sistemin rezonansa gelmesi veya topraksız (yüksek empedans üzerinden topraklı) şebeke 

gibi çalışma ihtimali 120 km gibi gerçekçi olmayan bir mesafede ortaya çıkmaktadır. 120 km’nin 

gerçekçi olmayan bir değer olması gibi, aşırı gerilimlerin yaşandığı Yıldıztepe TM gibi güçlü bir TM’nin 

tek fiderle çalışması da gerçekçi bir senaryo değildir. Bu nedenle paralel fider sayısının etkisi incelenmiş 

ve paralel fiderlerin uzunlukları sabit tutulmak üzere, paralel fider sayısı 12’ye kadar artırılmıştır. 

Paralel fider sayısındaki artışın rezonans noktasını daha düşük hat uzunluklarına düşürdüğü Şekil 7’den 

görülmektedir. Şekil 7’de verilen grafiğin 0-100km arasındaki detaylı değişimi Şekil 8’de verilmiştir. 

 

Şekil 7: Yıldıztepe TM basit modelinde farklı fider sayıları için kısa devre akımı genliğinin hat 

uzunluğuna bağlı değişimi. 

 

Şekil 8: Yıldıztepe TM basit modelinde farklı fider sayıları için kısa devre akımı genliğinin hat 

uzunluğuna bağlı değişimini 
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Rezonans noktasının 8 fiderli sistemde 18km civarına, 12 fiderli sistemde ise 12km civarına düştüğü 

Şekil 8’den görülmektedir. Bu fider sayıları ve mesafe ülkemizdeki birçok TM için normal kabul 

edilebilecek fider sayıları ve uzunluklarıdır. 12 fiderli sistem için kısa devre sırasında hat başı 

gerilimlerinin genlik ve açı olarak hat uzunluğuna bağlı olarak değişimi sırasıyla Şekil 9 ve Şekil 10’da 

verilmiştir. 

 

Şekil 9: Yıldıztepe TM basit modelinde 12 fider için kısa devre durumunda hat başı gerilimlerinin 

genliklerinin değişimi. 

 

Şekil 10: Yıldıztepe TM basit modelinde 12 fider için kısa devre durumunda hat başı gerilimlerinin 

açılarının değişimi (*kısa devre öncesi, **kısa devre sırasında). 

Topraklama trafosu üzerinden topraklanmış 12 fiderli sistem için kısa devre sırasında hat başı sağlıklı 

faz gerilimlerinin efektif değerinin 1.7pu üzerinde değerler aldığı Şekil 9’dan görülmektedir. Hat başı 

gerilimlerinin açılarının da kısa devre sırasında ±120°’den ±150°’ye kaydığı Şekil 10’dan anlaşılmaktadır. 

* 

* 

*

**

** 

** 
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Bu durum topraksız (veya yüksek empedans üzerinden topraklı) şebeke durumu için yapılan analiz 

sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Sunulan grafikler toplu olarak değerlendirildiğinde topraklama trafosu üzerinden topraklanan 

sistemde, fider sayısının artmasına bağlı olarak sistem kapasitenin arttığı ve topraklama trafosu 

empedansının hat kapasite ile rezonansa gelebilme ihtimalinin ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Sistemin 

rezonansa yakın bir bölgede çalışması, topraksız veya yüksek empedans üzerinden topraklı sistem gibi 

davranmasına neden olmaktadır. Bu durum bir kısa devre sırasında sağlık fazların sürekli hal 

gerilimlerinin 1.73pu’e çıkmasına, geçicilik durumunda bu değerin 3.00pu’e yakın değerlere 

ulaşmasına, hatta geçmesine neden olacaktır.  

Bu durum literatür ve standartlarda tanımlanmış bir durumdur. Tekrar hatırlatmak gerekirse, 

sistemdeki nötr noktaları bir araç üzerinden topraklanabilir. Bu araçlar nötr noktasını direk 

topraklamak, bir direnç veya empedans üzerinden topraklamak, değeri özel olarak belirlenen bir bobin 

üzerinden (Peterson Bobini) topraklamak veya topraklamamaktır. Bu sistem operatörünün 

kontrollünde bir araçtır. Ancak şebekedeki tüm bileşenlerin toprağa karşı kapasitesi vardır ve bu 

kapasite sistemin topraklama sisteminin davranışını değiştirmektedir. Bu nedenle güç sistemlerinde 

topraklama efektif ve efektif olmayan topraklama olmak üzere iki grubu ayrılmaktadır. Bu durum kısa 

devre olan noktadan görülen simetrili bileşen empedanslarını oranı cinsinden Tablo 1’de tanımlanıştır. 

Tablo 1 incelendiğinde etkin ve etkin olmayan topraklamanın bir çok alt başlığa ayrıldığı görülmektedir. 

Her alt başlık simetrili bileşen empedanslarını oranı cinsinden tanımlanırken bu tip davranış sergileyen 

bir sistemde faz toprak arızası sırasında ortaya çıkabilecek geçici (transient) gerilimlerin genliklerinin 

sınırı tanımlanmıştır. Dikkat edilirse gerilimin sürekli hali için bir tanımlama yapılmamaktadır. Çünkü bu 

değerin sınırı maksimum faz faz gerilimi kadar olabilmektedir. BEDAŞ İnavitas sistemi üzerinden alınan 

gerçek arıza kayıtlarında bu durum net bir şekilde görülebilmektedir. İkitelli TM’de 380/33.25kV trafo 

sekonderinde yaşanan bir arızaya ilişkin gerilim dalga formları ve bu gerilim dalga formlarının RMS 

değerlerinin değişimi sırasıyla Şekil 11 ve Şekil 12’de verilmiştir. 

 

Şekil 11: İkitelli TM’de 380/33.25kV trafo sekonderinde yaşanan bir arızaya ilişkin kayıt. 
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Şekil 12: Şekil 11’de verilen olay kaydına ilişkin gerilimlerin RMS değerlerinin değişimi. 

Şekil 3 ve Şekil 12’de RMS değişimleri verilen iki arıza kaydı incelendiğinde kısa devre süresince efektif 

değer değişiminin faz faz gerilimi civarında olduğu, bununla birlikte Şekil 2 ve Şekil 11 incelendiğinde 

faz faz geriliminden daha yüksek genlikli geçicilikler ile karşılaşıldığı görülmektedir.  

Yıldıztepe ve İkitelli TM’leri için BEDAŞ İnevitas sistemi üzerinde 20.03.2018-20.09.2018 tarihlerini 

kapsayacak şekilde tüm arıza kayıtları incelenmiştir. Literatür ve standartlar ışığında yapılan 

değerlendirme sonucunda Yıldıztepe ve İkitelli TM’lerindeki 380/33.25kV sekonderlerinin topraklama 

trafosu üzerinden topraklanmasına karşın, mevcut fider sayıları ve uzunluklarına bağlı olarak yüksek 

empedans üzerinden topraklı gibi çalıştığı görülmüştür. Bu değerlendirme yürütülen analiz 

çalışmalarının sonuçları ile de desteklenmektedir. Bu değerlendirme parafudr seçimi için önem arz 

etmektedir. 

Tüm bu çalışmaları ve literatürde mevcut olan topraklama şebekelerine dair bilgileri içeren detaylı 

döküman “Ek-2 Literatür Özeti Raporu” nda mevcuttur. 

Aynı zamanda bu iş paketinde tanıtılan ve incelenen sistemler diğer iş paketlerinde yapılacak 

modelleme ve simülasyonlara temel oluşturmuştur.  
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C.2.4 İP-3 Veri Toplama ve Şebeke Modelleme 

Bu iş paketi kapsamında yapılacak modellemeler için sahadan ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) biriminden 

veriler toplanmıştır. Toplanan veriler ışığında seçilen 5 adet TM’nin modellemesi gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda hangi verilere ihtiyaç olduğunu belirten taslak bir veri seti hazırlanmıştır. Veri seti temel 

olarak ilgili Teiaş merkezinin gerilim seviyesini, topraklama tipi ve trafolarının elektriksel 

parametrelerini, Bedaş yeraltı ve havai hatlarının uzunluklarını, kesitlerini içeren güncel bir tek hat 

şemasını içermektedir. Bu kapsamda Yıldıztepe TM, İkitelli TM, Bahçelievler TM, Yenibosna TM ve 

Davutpaşa TM modelleme ve analiz çalışmaları için seçilmiştir. Oluşturulan veri seti kapsamında ilgili 

verilerin en güncel versiyonları toplanarak modellemelerde kullanılmıştır. 

Modelleme çalışması yürütülen tüm TM’lerinde 380/33kV ve 154/33kV trafo üzerinden dağıtım 

yapılmaktadır. Her iki trafo tipinde de yüksek gerilim tarafları direk topraklı olsa da dağıtım taraflarının 

bağlantı grubu farklılık göstermektedir. 380/33kV trafoların sekonder tarafları üçgen bağlı iken 

153/33kV’luk trafoların sekonderleri 20Ω direnç üzerinden topraklıdır. 380/33kV trafoların sekonder 

taraflarında topraklama sorununu çözmek amacıyla topraklama trafosu kullanılmaktadır. Modelleme 

açısından bu temel iki farklılık dışında dağıtım tarafı açısından modellemelerde farklılık 

bulunmamaktadır.  

Bu bakış açısıyla modelleme çalışması sırasında kullanılan ekipman modelleri sırasıyla; 

 kaynak modeli 

 trafo modeli 

o güç trafosu modeli 

o topraklama trafosu model 

 kablo modeli 

 parafudur modeli 

 dinamik ark modeli’dir. 

Yukarıda tanımlanan her bir model bu kısımda detaylı olarak açıklanacaktır. Verilen örnekler Yıldıztepe 

TM özelinde sunulmaktadır. 

C.2.4.1 Kaynak Modeli 

Yıldıztepe TM tek hat şeması Şekil 13’te verilmiştir. Tek hat şeması incelendiğinde, iletim seviyesinin 

doğası gereği birçok noktadan enerji akışı olduğu görülmektedir. Bu tarz karmaşık sistemlerin 

modellenmesinde yaygın olarak Thevenin eşdeğer devre modeli kullanılmaktadır.  

Thevenin eşdeğer devre modeline geçilmesinin bu çalışma özelinde bir diğer avantajı da her gerilim 

seviyesi için bağımsız bir Thevenin eşdeğeri modellenebiliyor olmasıdır. Bu durum 380/33 kV ve 

154/33kV trafoların besledikleri kablo şebekesi ile birlikte bağımsız olarak modellenmesine imkân 

sağlamaktadır. 
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Şekil 13: Yıldıztepe TM tek hat şeması. 

Bu bakış açısıyla 380 B-1A bara yerine Error! Reference source not found.14’te verildiği üzere bir gerilim k

aynağı ve empedanstan oluşan Thevenin Eşdeğer Devre Modeli yerleştirip TR-3’ü ve bu kaynaktan beslenen 

kablo şebekesini bağımsız olarak modellemek mümkündür. Kaynak ve empedans oluşturmak için 380 B-1A 

barasında 3-faz ve tek-faz kısa arızaları oluşturulmuştur. Oluşturulan kısa devre arızaları için hesaplanan kısa 

devre akımları ve bu akımlara ait açı bilgileri  

 2’de verilmiştir. Bu değerler TEİAŞ tarafından her yıl yayınlanan kısa devre etüdü raporlarından da elde 

edilebilmektedir. 

 

Şekil 14: Thevenin Eşdeğer Devre Modeli. 

Tablo 2: 380 B-1A barası üç faz ve tek faz kısa devre sonuçları. 

 Kısa devre 

akımı (kA) 

  Açı (°) 

Üç faz kısa devre 37.26 -75.9 
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Tek faz kısa devre 33.18 -70.3 

Üç faz kısa devresi için bulunan akım ve açı değerleri kullanılarak pozitif sıra empedansı denklem (1) 

aracılığıyla hesaplanmıştır. Arıza öncesi gerilim yük akışı yapılarak 398.9 kV olarak belirlenmiştir. 

Negatif sıra empedansının pozitif sıra empedansına eşit olduğu kabul edilmiştir. 

 𝑍3𝑓 =

𝑉

√3

𝐼𝑓(𝑐𝑜𝑠 (𝜃 ∗
𝜋

180
) + 𝑗𝑠𝑖𝑛(𝜃 ∗

𝜋
180

)
 (1) 

 𝑍3𝑓 = 1.506 + i5.995Ω  

Tek faz toprak kısa devre akım ve açı değerleri kullanılarak pozitif, negatif ve sıfır sıra devresi 

empedanslarının toplamı denklem (2) kullanılarak hesaplanmıştır. 

 𝑍1𝑓 =

3 ∗ 𝑉

√3

𝐼𝑓(cos (𝜃 ∗
𝜋

180
) + 𝑗𝑠𝑖𝑛(𝜃 ∗

𝜋
180

)
 (2) 

 𝑍1𝑓 = 7.019 + i19.604Ω  

Elde edilen empedans sonuçları kullanılarak pozitif, negatif ve sıfır sıra empedans değerleri denklem 

(3) kullanılarak hesaplanmıştır. 

 Z012 = 















 

fZ

fZ

fZfZ

300

030

00321

 (3) 

 
Z0121,1 = 4.008 + 7.615i (Sıfır sıra empedansı) 

Z0122,2 = 1.506 + 5.995i (Pozitif ve negatif sıra empedansı) 
 

bulunmuştur. 

EMTP/ATP programında hem simetrili bileşenlerle hem de faz bileşenleri kullanılarak veri girişi 

yapılabilmektedir. Girilecek eleman sayısı göz önüne alındığında simetrili bileşenlerin kullanılması daha 

avantajlı olmaktadır. 

EMTP/ATP programında bobin ve kapasite elemanları değer girişleri Xopt ve Copt’un değerine göre 

değişmektedir. Xopt ve Copt değeri 0 ise bobin mH cinsinden, kapasite uF cinsinden girilir. Xopt ve Copt 

değeri 50 (şebeke frekansı) ise bobin Ohm cinsinden, kapasite Mho cinsinden girilir. Aşağıda veri girişi 

için kullanılan bobin değerlerinin mH cinsinden değerleri verilmiştir. 

Pozitif sıra endüktans ve rezistans değeri: 

XL+ = Im(Z0122,2) = 5.995 

L+ =
XL+

2∗π∗50
 = 0.019082 H = 19.082 mH 

R+ = 1.506 ohm 

Sıfır sıra endüktans ve rezistans değeri: 
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XL0 = Im(Z0121,1) = 7.615 

L0 = 
XL0

2∗π∗50
 = 0.024239 H = 24.239 mH 

R0 = 4.008 ohm 

Hesaplanan değerler Şekil 15’te görüldüğü üzere model içerisine aktarılmıştır. 

 

Şekil 15: 380 B-1A barasına ait empedans modeli. 

EMTP/ATP’de oluşturulan kaynak modeli yine EMTP/ATP ortamında yapılacak tek faz toprak ve üç faz 

arızaları ile test edilmeli ve bu sayede oluşturulan modelin hatasız çalıştığı teyit edilmelidir. 

C.2.4.2 Trafo Modeli 

Güç Trafosu Modeli 

Bu bölümde hesaplanan parametreler, EMTP/ATP programındaki “General Saturable 

Transformer” modeli veri girişine uygun olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte hesaplanan 

parametreler T eşdeğer devre modeline uygun veri girişi yapılan tüm yazılımlarda kullanılmaya 

uygundur. 
 

Şekil 16: Trafo T eşdeğer modeli. 

Ip

Rsc-1 jXsc-1 Rsc-2 jXsc-2

Rm jXm

Is

1:a
+

_

Up

+

_

Us
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Trafo test raporunda yer alan bilgiler aşağıda verilmiştir.  

Frekans (Hz): f = 50 

Anma Gücü (MVA): S = 100 

Çevirme Oranı: a = 1/4.583  

Primer nominal gerilimi (kV): Up = 154 

Sekonder nominal gerilimi (kV): Us = Up ∗ a = 33.602 

Test raporunda verilen boşta çalışma deneyine ait ölçümler sekonder taraftan yapılmıştır. 

Boşta kayıp (kW): P0 = 41.828 

Boşta akım (kA): I0 = 0.930 

Kısa devre testine ait verilen sonuçlar aşağıda gösterilmiştir. 

Empedans Gerilimi %Uk: 11.97 

Kısa devre kayıpları (kW): Psc = 232.287 

Test raporunda verilen bilgiler doğrultusunda yapılan hesaplar aşağıda verilmiştir.  

Primer anma akımı (A): In1 = 1000
S

√3Up
= 374.903 

Boşta çalışma testi sonuçlarından; 

Sekonder anma akımı (A): In2 =  1000
S

√3Us
= 1718.18 

Kısa devre akımının reel kısmı (A): I0R =
P0

√3Us
 = 0.719 

Boşta çalışma görünür gücü (kVA): S0 = I0Us√3 = 54.127 

Manyetizasyon akımı (A): I0m = √I0
2 − I0R

2  = 0.59 

Boşta çalışma testi kayıplarından hesaplanan  

direnç(Ω): Rm =
1000Us

√3

1

I0R
= 26994.46 

Boşta çalışma testi kayıplarından hesaplanan  

direnç(Ω): Xm =
1000Us

√3

1

I0m
= 3287 

Kısa devre testi sonuçlarından; 

Toplam direnç (Ω): Rsc = 1000
Psc

3In1
2  = 0.551 

Primer direnci (Ω): Rsc−1 = Rsc/2 = 0.275 

Sekonder direnci (Ω): Rsc−2 = a2Rsc−1  = 0.275 

Toplam empedans (Ω): Zsc = (%Uk)
Up

2

S
= 28.388 

Primer empedansı (Ω):  Zsc−1 = Zsc/2 = 14.194 

Sekonder empedansı (Ω):  Zsc−2 = a2Zsc−1 = 0.676 



26 
Dağıtım Şirketleri ARGE Projesi Sonuç Raporu Formu Versiyon 2.0 

Primer reaktansı (Ω):  Xsc−1 = √Zsc−1
2 − Rsc−1

2  = 14.191 

Primer Endüktans-Değeri (mH): Lsc−1 =
Xsc−1

2πf
= 45.172 

Sekonder reaktansı (Ω):  Zsc−2 = √Zsc−2
2 − Rsc−2

2  = 0.676 

Primer Endüktans-Değeri (mH): Lsc−2 =
Xsc−2

2πf
= 2.151 

Yukarıda tanımlanan parametreler EMTP/ATP programında “General Saturable Transformer” 

modelinde uygun yerlere yazılarak modelleme çalışması tamamlanmaktadır. EMTP/ATP’de oluşturulan 

trafo modeli saf sinüs kaynağı ile beslenerek yine EMTP/ATP ortamında yapılacak tek faz toprak ve üç 

faz arızaları ile test edilmeli ve bu sayede oluşturulan modelin hatasız çalıştığı teyit edilmelidir. 

Topraklama Trafosu Modeli 

Üç fazlı trafolar belirli özel amaçlar için çeşitli sargı bağlantı şekilleri ile kullanılabilmektedir. 

Bunlardan bir tanesi de topraklama trafolarıdır. Topraklama amacıyla kullanılan trafolar sürekli halde 

yüksek empedans sergilemekte ve üzerinden bir akım akmasına imkan vermemektedir. Bununla 

birlikte toprakla ilişkili bir arıza durumunda düşük bir empedans sergileyerek kısa devre akımının 

üzerinden akmasına izin vermekte ve sistem için bir toprak noktası görevi görmektedir. Ülkemizde 

topraklama amacıyla kullanılan trafolar zigzag bağlı trafolardır.  

Zigzag bağlı topraklama trafosuna ait sargı gruplarının genel bağlantı şeması Şekil 17’de verilmiştir. 

Sekonder sargılar, Şekil 17’de görüldüğü üzere bir bacaktaki primer sagısının diğer bacakta ters yönde 

sarılması ile oluşturulmaktadır. Primer ve sekonder sargıları birbirine eşdeğerdedir. 

A Fazı B Fazı C Fazı

 

Şekil 17: Topraklama trafosu gösterilimi. 

EMTP/ATP modeli oluşturulmadan önce topraklama trafosuna ait test raporundaki ölçüm sonuçları 

kullanılarak model için gerekli olan empedans değerleri hesaplanmalıdır. Topraklama trafoları normal 

çalışma koşullarında yüksek empedans davranışına sahiptir. Arıza durumunda ise sıfır bileşen akımına 

düşük empedans üzerinden yol sağlamaktadır. Bundan dolayı test raporunda bulunan sıfır bileşen 

empedansı ölçümü testine ait ölçüm sonuçları kullanılabilmektedir. Bununla birlikte sıcaklık artışının 

etkisini de göz önünde bulundurmak amacıyla “sıcaklık artışı deneyi” ölçüm sonuçları kullanılmıştır. 

Test raporunda verilen sıcaklık artışı deneyine ait bağlantı şeması Şekil 18’de gösterilmiştir. Topraklama 

trafolarının kullanım amacının standart güç trafolarından farklı olması sebebiyle test raporlarının da 

farklılık gösterdiği unutulmamalıdır. 
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Şekil 18: Topraklama trafosu test raporunda yer alan sıcaklık artış deney düzeneği. 

Trafo üreticisinin gerçekleştirdiği bu testte yaklaşık olarak topraklama trafosunun etiket değerinde 

yazan faz-toprak kısa devre akımı olan 600 A 15 dk süre trafoya ile geçirilmiş ve gerilim-akım ölçümleri 

kaydedilmiştir. Test raporunda verilen deney sonucuna göre 15 dk sonunda ölçülen gerilim 20229 Volt 

ve akım 603.703 Amperdir. Bu değerler kullanılarak sıfır bileşen empedansı 𝑍0 = 3 ∗ 𝑉𝑡𝑒𝑠𝑡/

𝐼𝑡𝑒𝑠𝑡 =100.525 Ω olarak hesaplanmıştır. Trafo üreticisi tarafından topraklama trafosu ile ilgili olarak 

kısa devre akımını belli bir süre geçirdiği ve iç ihtiyaç besleme trafosu görevi görmediği için yükte kaybın 

hesaplanmadığı bilgisi verilmiştir. Bu sebeple %Ur değerinin %10 ve %Ux değerinin %99.5 olarak 

alınabileceği belirtilmiştir. Empedans değerleri hesaplanırken bu değerler kullanılmıştır. Bu bilgiler 

ışığından 𝑅0 = 𝑍0. %𝑈𝑟 = 10.052 Ω  ve 𝑋0 = 100.021 Ω olarak hesaplanmıştır. 

A B C

N

Z

Z 

Z 

Z 

Z 

Z 

400/33kV  Y/Δ trafonun 
sekonder tarafı  

Topraklama Trafosu

 

Şekil 19: Topraklama trafosunun gösterilimi ve şebekeye bağlantısı. 

Şekil 19’da görüldüğü üzere topraklama trafosunda primer ve sekonder sargı empedansları birbirine 

eşittir. Topraklama trafosunun pozitif sıra empedansı denklem (4)’deki gibi hesaplanmaktadır. Normal 

çalışma koşulları altında yüksek empedans karakteristiği gösterdiğinden dolayı (4) ifadesinde yer alan 

manyetizasyon direnci için EMTP/ATP modelinde çok büyük bir değer girilmiştir. 

Sıfır sıra empedansının sargı empedansları cinsinden ifadesi denklem (5)’de verilmiştir. 

𝑍1 = 𝑅1 + 𝑗𝑋1 = 3
𝑅𝑚. 𝑗𝑋𝑚

𝑅𝑚 + 𝑗𝑋𝑚
 (4) 
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𝑍0 = 𝑅0 + 𝑗𝑋0 = 2𝑍 = 2(𝑅 + 𝑗𝑋) (5) 

Buna göre her bir sargının direnci denklem (6) ve reaktansı denklem (7)’e göre hesaplanmaktadır. 

𝑅 = 𝑅0/2 = 5.026 Ω (6) 

𝑋 = 𝑋0/2 = 50.010 Ω (7) 

EMTP/ATP’de kullanılan trafo modelinde sargılara ilişkin reaktanslar için endüktans değeri  

girilmektedir. 50 Hz şebeke frekansı için endüktans değerleri denklem (8)’e göre hesaplanmaktadır; 

𝐿0𝑥 = 𝐿0𝑦 = 𝑋/(2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓) = 159.188 𝑚𝐻 (8) 

Topraklama trafosunun EMTP/ATP’de gerçekleştirilen modeli ve şebekeye bağlantısı Error! Reference 

source not found.20’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 20: Topraklama trafosu için EMTP/ATP modeli ve şebekeye bağlantısı. 

Topraklama trafosu sargıları, Şekil 20’de görüldüğü üzere üç adet tek fazlı trafo eşdeğeri kullanılarak 

modellenmiştir. Tek fazlı trafoların primer ve sekonder sargılarının birbirlerine bağlantısı Şekil 17’ye 

uygun olarak yapılmıştır. Zigzag bağlantı şekli trafonun sekonder tarafında nötr noktası oluşturmuştur. 

Nötr noktası toprağa çok küçük bir direnç üzerinden bağlanmıştır. Bu direnç trafo nötr noktasından 

akan akımın genliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.  

EMTP/ATP devre şemasında yer alan tek fazlı trafolar birbirine özdeştir. Her bir trafonun primer ve 

sekonder sargısının direnç değerleri Şekil 21’de gösterildiği üzere modele girilmiştir. 
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Şekil 21: Saturasyonlu trafo modeli parametre giriş ekranı. 

Şekil 21’de gösterilen ekranda dönüşüm oranı 1:1 olacak şekilde primer ve sekonder gerilimleri 1 kV 

olarak girilmiştir. Model için önemli olan dönüşüm oranıdır. Pozitif sıra değerinin çok büyük olması için 

Rmag değeri çok büyük bir değer olarak girilmelidir. Şekilde görüldüğü gibi Rmag değeri 1444000 Ω 

olarak girilmiştir. 

Kaynak, güç trafosu ve topraklama trafosundan oluşan model kurulduktan sonra güç trafosu 

sekonderinde yapılacak tek faz toprak kısa devresi sırasında 600A akım aktığı test edilerek topraklama 

trafosun doğru modellendiği teyit edilmelidir.   

C.2.4.3 Kablo Modeli 

Kablo modeli için YXC7V-R (YE3SV) tipi kablo seçilmiştir. YXC7V-R (YE3SV); 20.3/35 kV veya 20.8/36 kV 

XLPE izoleli, tek damarlı, 240 mm2 bakır iletkenli yeraltı kablosudur. Kablonun katmanlar Şekil 22’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 22: YXC7V-R (YE3SV) tipi kablo. 

Kablo modellemesinde ihtiyaç duyulan parametreler kabloya ait garantili özellikler listesinden 

alınmıştır. EMTP/ATP’de kablo modelleri Şekil 23’de verilen LCC Bloğu içerisinde oluşturulmaktadır. 

Model Bloğu içerisinde sistem ve kablo model tipi, Data Bloğu içerisinde ise malzeme ve 

geometriyleilgili bilgiler tanımlanmaktadır.  
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Şekil 23: EMTP/ATP programında LCC kablo bloğu. 

240 mm2 bakır iletkenli tek damar kablo için oluşturulan Model Bloğu Error! Reference source not 

found.24’de verilmiştir. Tek damarlı olan kablo, 3 fazlı, 50 Hz frekansta çalışan PI modeli kullanılarak 

oluşturulmuştur. Frekans bağımlı model kullanılması sırasında TM’leri arasındaki mesafelerin çok kısa 

olmasına bağlı olarak çok düşük adım aralıklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ortaya çıkan adım aralıkları 

çalışma süresinin olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Bu konuda proje süresince yürütülen 

çalışmalarda frekans bağımlı model yerine PI eşdeğer model kullanmanın mühendislik yaklaşımı 

içerisinde kabul edilebilir hassasiyette hataya neden olduğu görülmüş ve çalışmalara PI eşdeğer devre 

modeli ile devam edilmesine karar verilmiştir. 

 

Şekil 24: Model bloğu. 

Kabloya ait malzeme ve geometri bilgileri Şekil 25’te verilmiştir. Kabloda zırh olmadığı için modele zırh 

eklenmemiştir. Kablo geometrisi 5 adet yarıçap bilgisi kullanılarak oluşturulmuştur. Bunlar; bakır 

iletken için Rin ve Rout, kılıf için Rin ve Rout, kablonun toplam yarıçapı bilgileridir. Bununla birlikte 

kablonun yeraltına döşenme şekli ve aralık mesafeleri ‘Position’ kısmında tanımlanmaktadır. Bakır 

iletkenin geçirgenliği ile izolasyon malzemenin geçirgenliği ve dielektrik sabitinin de ilgili hücrelerde 

tanımlanması gerekmektedir. 
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Şekil 25: Kablo geometrisi ve malzeme bilgileri. 

Kablo geometrisi için kullanılan yarıçaplar Error! Reference source not found.26’da verilmiştir. 

Yarıçaplar; 

 Rin_core: Kablonun damar kısmı bakır iletkenlerden oluştuğu için iletkenler arsında küçükte 

olsa boşluk kalmaktadır. Bu boşlukların etkisini modele katabilmek amacıyla kablo içi boş 

olarak modellenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyulacak boşluk bilgisine kablo kataloğundaki 

DC direnç baz alınarak belirlenmektedir.  

 Rout_core: Katalogda verilen iletken yarıçapıdır. 

 Rin_sheath: Kılıf iç yarıçapıdır.  

 Rout_sheath: Kılıf dış yarıçapıdır.  

 Rtotal: Katalogda verilen toplam kablo çapını ifade etmektedir. 

 

Şekil 26: Kablo geometrisi. 
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Burada önemli noktalardan bir tanesi bakır ekran kısmının veya metal siperlerin (kablo kılıfı) model 

içerisine eklenmesidir. Kablonun damar kısmında olduğu gibi metal siperler de bakır iletkenlerden 

oluşmaktadır. İletkenlerin dairesel yapısından ve iletkenler arası boşluklardan dolay Error! Reference 

source not found. 27’de verilen metal siper alanını hesaplamak karmaşıktır.  

 

Şekil 27: Metal siper alanı. 

Metal siperdeki toplam bakır alan değeri kullanılarak metal siper için iç ve dış yarıçapları, A metal siper 

alanı, Rmid_layer siper alanın orta noktası olmak üzere denklem (9) ve denklem (10)’a göre 

belirlenmektedir: 

Rin_sheath =  𝑅𝑚𝑖𝑑_𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 −
𝐴

4∗𝜋∗Rmid_layer 
                (9) 

Rout_sheath =  𝑅𝑚𝑖𝑑_𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 +
𝐴

4∗𝜋∗Rmid_layer 
              (10) 

Kablo geometrisi oluşturulmasında kullanılan tüm parametreler  

 3’te verilmiştir.  

Tablo 3: Kablo parametre listesi. 

Kablo Tipi YXC7V-R (YE3SV) 

Kablo Kesiti (mm2) 1x240/25 mm2 Cu 

Nominal gerilim (kV) 20,3/35 

İletken toplam çapı (mm) 18,5 

İç yarı iletken kalınlığı (mm) 0,6 

XLPE Kalınlığı (mm) 9 

Dış yarı iletken kalınlığı (mm) 0,6 

Metal siper tel sayısı ve çapı (mm) 90x0,55 

Dış kılıf kalınlığı (mm) 2,4 
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Kablo çapı (mm) 49 

20 0C DC direnç(ohm/km) 0,0754 

 

3 kullanılarak yapılan hesaplar aşağıda verilmiştir.  

 Rout_core = İletken toplam çapı / 2 = 18,5/2 =9,25 mm 

 Rmid_layer = (Kablo çapı/2 – dış kılıf kalınlığı) – (metal siper çapı/2) = 

= (49/2-2,4) - 0,55/2 = 21,825 

 A= π * metal siper sayısı*(metal siper çapı/2)=π*90*(0,55/2)2 = 21,38 

 Rin_sheath= 21,825 – 21,38/4*π*21,9625 = 21,75 mm 

 Rout_sheath= 21,825 + 21,38/4*π*21,9625 = 21,90 mm 

 mu = 1 core ve sheath malzemesi için geçirgenlik 

 mu (ins) = 1 core ve sheath yalıtkan malzemesi için geçirgenlik 

 eps (ins) = 2.3 XLPE malzeme için dielektrik sabit. 

 Dış kılıf kalınlığı / 2 = 24,5 mm 

 Position vertical = 0.7 m. Kablo 70 cm derinliğe gömülmektedir. 

 Position horizontal = - 0,0945 m. 1. İletken -0,0945 m, 2. iletken 0 m, 3. İletken + 0,0945 m’ ye 

yerleştirilmiştir. Kablolar arası 7 cm mesafe vardır. 

 Rin_core = 3,58 mm. Katalogda verilen DC direnci sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. 

Kablonun yeraltı döşemesine ait görsel Error! Reference source not found.28’de verilmiştir. 

 

Şekil 28: Kablo yerleşimi. 

C.2.4.4 Parafudr Modeli 

EMTP/ATP programında metal oksit parafudr modeli için MOV Type-92 isimli eleman kullanılmaktadır. 

Model içerisine parafudra ait Gerilim-Akım (V-I) karakteristiği tanımlanmaktadır. Gerilim-Akım 

karakteristiği üretici firmalar tarafından yayınlanan katalog içerisinde verilmektedir. Fakat katalog 
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içerisinde sınırlı sayıda parametre bulunmaktadır. EMTP/ATP programı, katalogda verilen sınırlı 

sayıdaki bu değerleri üstel logaritmik eğri uydurma yöntemi kullanarak ihtiyaç duyduğu uygun verileri 

üretmektedir. Bu sayede parafudrun çalışma karakteristiğini tanımlayan lineer olmayan bir eğri ile 

çalışabilmektedir.  

Parafudr modeli, BEDAŞ’ın mevcutta kullanmış olduğu EATON UltraSIL polymer-housed VariSTAR tipi 

için verilmiştir. UltraSIL 10 kA parafudura ait katalogda V-I karakteristiği farklı gerilim değerleri için 

Error! Reference source not found.29’da verilmiştir. Parafudr modelleri Ur 36 kV ve 30 kV için 

yapılmıştır. 

 

Şekil 29: Parafudr V-I karakteristiği. 

EMTP/ATP programında parafudr Özellik ve Karakteristik Blokları kullanılarak modellenmektedir. 

Özellik Bloğunda Şekil 30’da görüldüğü üzere referans gerilimi girilmelidir. Diğer parametreler default 

değerlerde kullanılmaktadır. Referans gerilimi Vref, V-I karakteristiğine eğri uydurmada kullanılan bir 

parametredir. Yaklaşık olarak sistem geriliminin 2 katı civarında seçilmesinin uygun sonuçlar vereceği 

programa ait dokümantasyonda belirtilmektedir. Parafudr modelinde Vref değeri 60 kV olarak 

seçilmiştir. 

 

Şekil 30: Type-92 MOV özellik bloğu. 

Error! Reference source not found.30’da parametreleri sunulan 36kV’luk parafudrun modellenmesi 

sırasında kullanılan V-I karakteristiği Error! Reference source not found.31-a’da verilmiştir. Bu ekranda 

görülen parametrelerin modellenmek istenen parafudra ait akıma bağlı resudial gerilimler olduğu Şekil 

29’dan görülmektedir. Girilen bu değerlere ilişkin olarak EMTP/ATP tarafından oluşturulan V-I 

karakteristiği Error! Reference source not found.31-b’de görülmektedir. 
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(a) (b) 

Şekil 31: Eaton 36 kV parafudra ait (a) V-I karakteristiği ve (b) eğrisi. 

30 kV parafudr için Vref değeri yine 60 kV seçilmiştir. 30 kV parafudr için oluşturulan karakteristik bloğu 

Error! Reference source not found.32’de verilmiştir. 

  

(a) (b) 

Şekil 32: Eaton 30 kV parafudura ait (a) V-I karakteristiği ve (b) eğrisi. 

Simülasyonlarda kullanılmak üzere açık literatürde parametreleri bulunan 36 kV ve 30 kV’luk iki ayrı 

parafudr daha modellenmiştir. 36 kV ve 30kV parafudra ait bilgiler kullanılarak oluşturulan karakteristik 

bloğu sırasıyla Error! Reference source not found.33 ve Error! Reference source not found.34’de 

verilmiştir. 
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(a) (b) 

Şekil 33: Markasız 36 kV parafudra ait (a) V-I karakteristiği ve (b) eğrisi. 

  

(a) (b) 

Şekil 34: Markasız 30 kV parafudra ait (a) V-I karakteristiği ve (b) eğrisi. 

C.2.4.5 Dinamik Ark Modeli 

Proje süresince yürütülen çalışmalar sırasında sabit br ark direnci üzerinden yapılan çalışmalar ile elde 

edilen sonuçların gerçek olay kayıtları ile tam örtüşmediği görülmüştür. Bu bakış açısıyla gerçeğe daha 

yakın olan dinamik ark modelinin kullanılmasına karar verilmiştir. Dinamik ark modeli EMTP/ATP ve 

muadili geçici rejim analizi programlarında hazır model olarak bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılan 

literatür araştırması neticesinde dağıtım seviyesinde kullanılmak üzere ark modeli ve uygun 

parametreleri belirlenmiştir. 

Çalışmada kullanılan dinamik ark modeli, değeri o anki sistem parametrelerine bağlı olarak değişen 

direnç ile modellenmektedir. rarc ark direnci ve g(t) anlık ark kondüktansı olmak üzere ark direncinin 

değişimi Denklem 11’de verilmiştir. 
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 𝑟𝑎𝑟𝑐 =
1

𝑔(𝑡)
 (11) 

Anlık ark kondüktansının diferansiyel denklemi tutuşmuş ark plazmasının enerji dengesine bağlıdır. G 

durağan ark kondüktansı, g, anlık ark kondüktansı ve τ, ark zaman sabiti olmak üzere ark 

kondüktansının diferansiyel denklemi Denklem 12’de verilmiştir. 

 
𝑑𝑔

𝑑𝑡
=

1

𝜏
(𝐺 − 𝑔) (12) 

Durağan ark kondüktansı, arızalı fazdan toprağa akan ark akıma, iarc ve ark plazmasının uzunluğuna 

bağlı karakteristik ark parametrelerine bağlıdır. larc, ark plazmasının anlık uzunluğu, u0 ve r0, ark 

plazmasının anlık uzunluğuna bağlı karakteristik ark gerilimi ve ark direnci olmak üzere durağan ark 

kondüktansı Denklem  13’te verilmiştir.  

 𝐺 =
|𝑖𝑎𝑟𝑐|

𝑢0 + 𝑟0|𝑖𝑎𝑟𝑐|
 (13) 

u0, r0 ve τ parametreleri ark ile ilgili özel testler neticesinde elde edilen larc’a bağlı parametrelerdir. 

u0 ve r0’ın larc’a bağlı ifadeleri Denklem 3’te yerine yazılmış hali Denklem 14’te görülmektedir.  

 𝐺 =
|𝑖𝑎𝑟𝑐|

(0.9 𝑙𝑎𝑟𝑐 + 0.4) + (40 𝑙𝑎𝑟𝑐 + 0.008). |𝑖𝑎𝑟𝑐|
 (14) 

Ark zaman sabiti 𝜏 ark plazma uzunluğu ters orantılı bir değişim göstermektedir. 𝜏0, başlangıç zaman 

sabiti, 𝑙0, ark plazmasının başlangıç uzunluğu ve 𝛼, -0.1 ile -0.6 arasında katsayı olmak üzere ark 

plazması uzunluğuna bağlı ark zaman sabiti Denklem 15’te verilmiştir. 

 𝜏 = 𝜏0 (
𝑙𝑎𝑟𝑐

𝑙0
)

𝛼

 (15) 

Oluşturulan ark modeli kendi kendine sönme yeteneğine sahiptir. Bu yetenek, değeri o anki sistem 

parametrelerine bağlı olarak değişen ark direncinin zamana göre türevinin, drarc/dt, belli bir eşik 

değerine ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ile yapılmaktadır. Kullanılan ark modelinde arkın tekrar 

tutuşması olayı dikkate alınmamıştır.  

EMTP/ATP ortamındaki ark direnci Model kontrollü rezistans (Type91) ve Model kontrollü anahtar 

(Type13) ile modellenmiştir. Model kontrollü anahtar arkın kendi kendine sönmesi olayını modellemek 

için kullanılmıştır. ATP ortamında ark modeli bağlantı prensip şeması Error! Reference source not 

found.35’te verilmiştir. 
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Şekil 35: ATP ortamında ark modeli bağlantı prensip şeması. 

EMTP/ATP ortamında herhangi bir t anında larc ark plazması uzunluğu ve t − ∆t anı için hesaplanan 

iarc akımı verisi okunur. u0, r0 sabit değerleri ile Denklem 3 ve τ0, l0 ve α sabit değerleri ile Denklem 

3’ten aynı t anı açın G ve τ hesaplanır. Denklem 2’de verilen anlık ark kondüktansının diferansiyel 

denklemini MODEL’in dahili Laplace komutu ile S domeninde çözmek istersek anlık ark kondüktansının 

zamana bağlı değişimi Denklem 16’deki hale getirilebilir.  

 𝑔(𝑡) =
1

1 + 𝜏𝑆
𝐺(𝑡) (16) 

t anı için G ve τ sabit değere sahip oldukları düşünülürse g(t)’nin ters Laplace’ı Denklem 17’deki hale 

gelir. 

 𝑔(𝑡) =
𝐺

𝜏
𝑒−

𝑡
𝜏 (17) 

𝑡 anı için 𝑔 değeri hesaplandığında Denklem 1’den 𝑟𝑎𝑟𝑐’da hesaplanmış olur. Hesaplanan 𝑟𝑎𝑟𝑐  değeri ile 

tüm güç sistemi çözülerek 𝑡 anı için 𝑖𝑎𝑟𝑐  akımı hesaplanmış olur. Bu hesaplamaya ilişkin akış diyagramı 

Error! Reference source not found.36’da verilmiştir. 

Rark 

Model 

Kontrollü 

Direnc 

Model 

Kontrollü 

Anahtar 

iarc 

Model 
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Şekil 36: Ark modeli akış diyagramı. 

Projede kullanılan ark modeli parametreleri e verilmiştir. 

4’te verilmiştir. 

Tablo 4: Ark modeli parametreleri. 

Parametre Değer 

τ0 0.25ms 

α -0.4 

drarc/dt 20MΩ/(s 

m) l0 0.2m 

EMTP/ATP ortamında geliştirilen ark modeli kullanılarak Yıldıztepe TM TR3 modelinde yapılan kısa 

devre sırasında Trafo sekonderinde ortaya çıkan gerilim dalga formlunun yine aynı TM için BEDAŞ 

İnavitas sisteminden alınan arıza kaydı ile kıyaslanması Error! Reference source not found.37’de v

erilmiştir.  

Başla 

ATP 

drarc/dt >20MΩ/(sn) 
Evet Hayır 

iarc 

Type13=1, rarc=1e8Ω, t=0 

G, τ larc(t) 

g(t) 

rarc  

t=t+1 t=t+1 
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Şekil 37: Ark modelinin sahadan alınan gerçek veri ile kıyaslanması. 

Oluşturulan ark modelinin başarılı olarak çalıştığı Error! Reference source not found.37’den g

örülebilmektedir. 

Sonuç olarak tüm bu modelleme kriterleri baz alınarak analizlerin yapılması kararlaştırılan Yıldıztepe 

TM, İkitelli TM, Bahçelievler TM, Davutpaşa TM, Yenibosna TM şebekeleri ATP yazılımında 

modellenmiştir. Modellemesi yapılan şebekelere ilişkin görseller Şekil 38, Şekil 39, Şekil 40, Şekil 41 ve 

Şekil 42’de görülebilir. 

 

Şekil 38: Yıldıztepe TR-3, Yıldıztepe TR-A ve Yıldıztepe TR-B şebeke modelleri 
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Şekil 39: İkitelli TR-5, İkitelli TR-6 ve İkitelli TR-D şebeke modelleri 

 

Şekil 40: Bahçelievler TR-A, Bahçelievler TR-B ve Bahçelievler TR-C şebeke modelleri 

 

Şekil 41: Davutpaşa TR-1, Davutpaşa TR-4 ve Davutpaşa TR-A şebeke modelleri 

 

Şekil 42: Yenibosna TR-1, Yenibosna TR-3 ve Yenibosna TR-A şebeke modelleri 
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C.2.5 İP-4 Benzetim Çalışmaları 

Bu iş paketi kapsamında İP-3 iş paketindeki modellemelere paralel olarak, modellemesi tamamlanmış 

şebekelerde benzetim çalışmalarıyla aşırı gerilimlerin bilgisayar ortamında analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan modellerdeki simulasyon çalışmaları kapsamında şebekenin her bir 

noktasında simultane faz toprak arızası oluşturulmuştur ve bu arızanın diğer tüm sağlıklı fazlarda 

meydana getirdiği transient aşırı gerilimler gözlemlenmiştir. Ayrıca arızanın meydana gelme anının 

ortaya çıkan aşırı gerilimler üzerindeki etkisinin değerlendirilebilmesi amacıyla arıza anı değiştirilmiştir. 

Özetle tüm DTM’lerde A fazında faz toprak kısa devresi yapılmıştır. Bu kısa devre 0.005s zaman 

aralıkları ile 20 farklı arıza anı için (9°’lik açı farkları ile 180°) tekrarlanmıştır. Yapılan her bir arıza için 

tüm DTM’lerde ortaya çıkan gerilimlerin maksimum değerleri kaydedilmiştir. Bu sayede arıza yeri ve 

arıza anından bağımsız olarak her bir DTM’de sağlıklı fazlarda ortaya çıkabilecek transient gerilimin 

maksimum değerleri belirlenmiştir. 

Aşırı gerilimlerin belirlenmesinden sonra, elde edilen maksimum aşırı gerilim değerlerini 

sınırlayabilmek için şebekenin optimum noktalarında parafudr ekipmanının bağlanması denenmiştir. 

Her parafudrun kendi parametresi sebebiyle aşırı gerilimleri sınırlayabilme yetisi farklıdır. Bu sebeple 

proje kapsamında piyasada kullanılmakta olan 5 farklı parafudr marka ve modeli analizlerde 

denenmiştir ve aşırı gerilimleri sınırlayabilme yetileri simülasyon yoluyla ölçülmüştür. Sonuç olarak 

belirtilen 5 adet TM için, ilk paragrafta gerçekleştirilen analizler, parafudrların şebeke üzerinde 

belirlenen optimum noktalara yerleştirilmesiyle tekrarlanmıştır ve aşırı gerilimlerin ne denli sınırlandığı 

farklı marka ve modeldeki parafudrlar ile gösterilmiştir. 

C.2.5.1 Benzetim çalışmalarının Yıldıztepe TR-3 özelinde özetlenmesi 

Her bir şebeke modelinde yapılan çalışmaların benzerlik göstermesi sebebiyle, raporun daha rahat 

takip edilmesi açısından, detayların çalışma yapılan ilk TM olan Yıldıztepe TM TR3 modeli özelinde 

özetlenmesi ve sonrasında tüm TM’ler için elde edilen sonuçların toplu olarak verilmesi tercih 

edilmiştir. Yıldıztepe TM TR3 modeli Şekil 43’te verilmiştir. Oluşturulan 2 TM (Yıldıztepe-İkitelli) için 

detaylı bilgiler ve sonuçlar “Ek-3-İki adet TM için Benzetim Çalışmaları Raporu”, 3 TM(Bahçelievler-

Davutpaşa-Yenibosna) için detaylı rapor ise “Ek-4-Üç adet TM için Benzetim Çalışmaları Raporu” 

dökümanlarında mevcuttur. 
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Şekil 43: Yıldıztepe TM TR3 Modeli. 

Yıldıztepe TM TR3 şebeke modeli üzerinde 9306 no.lu Dağıtım Trafo Merkezi (DTM) A fazında meydana 

gelen bir arıza sırasında, 9306 no.lu DTM’de, 380/33kV Trafo Sekonderinde (TRS) ve MAM05 no.lu 

DTM’de ortaya çıkan aşırı gerilimler sırasıyla Şekil 44, Şekil 45 ve Şekil 46’da verilmiştir. 

 

Şekil 44: Yıldıztepe TM TR3 modeli 9306 no.lu DTM’de A faz toprak kısa devresi sırasında 9306 

no.lu DTM’deki gerilimlerin değişimi. 
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Şekil 45: Yıldıztepe TM TR3 modeli 9306 no.lu DTM’de A faz toprak kısa devresi sırasında TRS’deki 

gerilimlerin değişimi. 

 

Şekil 46: Yıldıztepe TM TR3 modeli 9306 no.lu DTM’de A faz toprak kısa devresi sırasında MAM05 

no.lu DTM’deki gerilimlerin değişimi. 

Şekil 44, Şekil 45 ve Şekil 46’da verilen grafikler incelendiğinde şebeke üzerinde herhangi bir noktada 

meydana gelen arızada şebekedeki farklı noktaların farklı şekilde etkilendiği görülmektedir. Projenin 

önceki safhalarında kablo şebekesinin büyümesine bağlı olarak sistem topraklama trafosu üzerinden 

veya direnç üzerinden topraklanmış olduğu halde yüksek empedans üzerinden topraklanmış şebeke 

gibi davrandığı gösterilmişti. Şekil 44, Şekil 45 ve Şekil 46’da verilen grafiklerden sağlıklı fazların 

gerilimlerinin, yüksek empedans üzerinden topraklı şebeke davranışına uygun olarak, sürekli halde faz-

faz gerilimine ulaştığı, bununla birlikte transient gerilimlerin genlik ve şekil itibari ile farklılık gösterdiği 

görülmektedir.  

Şekil 44, Şekil 45 ve Şekil 46’da sunulan grafikler arızanın A fazı üzerinde rastgele bir anı için 

oluşturulmuştur. Arızanın meydana gelme anının ortaya çıkan aşırı gerilimler üzerindeki etkisinin 

değerlendirilebilmesi amacıyla arıza anı değiştirilmiştir. 9306 no.lu DTM’de A fazında farklı anlarda 

meydana gelen kısa devre sebebiyle yine 9306 no.lu DTM’de ve MAM05 no.lu DTM’de C fazında ortaya 

çıkan aşırı gerilimlerin değişimi sırasıyla Şekil 47 ve Şekil 48’de verilmiştir. 
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Şekil 47: Yıldıztepe TM TR3 modeli 9306 no.lu DTM’de farklı anlarda meydana gelen A faz toprak 

kısa devresi sırasında 9306 no.lu DTM’deki C fazı geriliminin değişimi. 

 

Şekil 48: Yıldıztepe TM TR3 modeli 9306 no.lu DTM’de farklı anlarda meydana gelen A faz toprak 

kısa devresi sırasında MAM05 no.lu DTM’deki C fazı geriliminin değişimi. 

Arıza anının ortaya çıkan gerilimler üzerindeki etkisi Şekil 47 ve Şekil 48’ten görülebilmektedir. Bu 

durum sistemdeki herhangi bir noktada ortaya çıkan aşırı gerilimin maksimum değerinin arızanın olma 

anına bağlı olarak değiştiğini göstermektedir. Bu bakış açısıyla Yıldıztepe TR3 modeli üzerindeki tüm 

DTM’lerde A fazında faz toprak kısa devresi yapılmıştır. Bu kısa devre 0.005s zaman aralıkları ile 20 

farklı arıza anı için (9°’lik açı farkları ile 180°) tekrarlanmıştır. Yapılan her bir arıza için tüm DTM’lerde 

ortaya çıkan gerilimlerin maksimum değerleri kaydedilmiştir. Bu sayede arıza yeri ve arıza anından 

bağımsız olarak her bir DTM’de sağlıklı fazlarda ortaya çıkabilecek transient gerilimin maksimum 

değerleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuç Şekil 49’da sunulmuştur. Verilen şekilde sol eksen arızanın 

meydana geldiği DTM’yi göstermektedir. (Bu çalışma B ve C fazlarında yaşanacak kısa devre durumu 

için tekrarlanmış ve ortaya çıkan geçici aşırı gerilimlerin maksimum değerlerinden raporlanmayı 

gerektirecek bir fark olmadığı teyit edilmiştir.) 
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Şekil 49: Yıldıztepe TM TR3 modelinde DTM’lerde farklı anlarda meydana gelen A faz toprak kısa 

devresi sırasında diğer DTM’lerdeki B ve C fazı geriliminin değişimi. 

Yıldıztepe TM TR3 modelinde meydana gelecek bir tek faz toprak arızası sırasında 88.6 kV’luk geçici 

aşırı gerilimlerin ortaya çıkabileceği Şekil 49’dan görülebilmektedir. Grafik detaylı incelendiğinde aşırı 

gerilimlerin genellikle fider başlarına yakın noktalarda yaşanan kısa devreler neticesinde yine aynı 

fiderlerin sonlarında ortaya çıktığı görülmektedir.  

BEDAŞ’ın hali hazırda Eaton marka 36kV 10kA polimer kaplamalı parafudr kullandığı bilgisi alınmıştır. 

Bu parafudr öncelikle 380/33kV trafonun sekonderine yerleştirilmiştir. Alternatif senaryo olarak ise 

380/33kV trafonun sekonderinden sonra BEDAŞ’ın sorumluluk sahasındaki ilk DTM’lere bu parafudrun 

bağlanması kurgulanmıştır. Her iki senaryo için elde edilen sonuçlar sırasıyla Şekil 50 ve Şekil 51’de 

sunulmuştur. 
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Şekil 50: Yıldıztepe TM TR3 modelinde DTM’lerde farklı anlarda meydana gelen A faz toprak kısa 

devresi sırasında diğer DTM’lerdeki B ve C fazı geriliminin değişimi, TRS’de Eaton marka 36kV 

parafudr kullanılması durumunda. 

 

Şekil 51: Yıldıztepe TM TR3 modelinde DTM’lerde farklı anlarda meydana gelen A faz toprak kısa 

devresi sırasında diğer DTM’lerdeki B ve C fazı geriliminin değişimi, tüm ilk DTM’lerde Eaton marka 

36kV parafudr kullanılması durumunda. 

380/33kV trafonun sekonderine veya fiderlerdeki ilk DTM’lere Eaton marka 36kV parafudr 

yerleştirilmesinin muhtemel bir tek faz toprak arızası sırasında sağlık fazlarda görülen transient aşırı 

gerilimlerin genliklerinin maksimum değerini düşürme yönünde kayda değer bir katkı sağlamadığı Şekil 

50 ve Şekil 51’den görülmektedir.  

Detaylı bir değerlendirme yapmak amacıyla Yıldıztepe TM TR3 modelinin Şekil 52’de gösterilen 9220 

numaralı Hürriyet Tepe 1-2 fiderleri üzerinde konunun incelenmesine karar verilmiştir. 
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Şekil 52: Yıldıztepe TM TR3 Modeli 9220 Hürriyet Tepe 1-2 fiderleri. 

Yıldıztepe TM TR3 9220 fideri üzerinde parafudr kullanılmaması, TRS’ye ve BEDAŞ’ın sorumluluk 

sahasındaki ilk DTM’lere Eaton marka 36kV parafudr yerleştirilmesi olmak üzere 3 senaryo için 

benzetim çalışması yürütülmüş ve elde edilen sonuçlar Şekil 53’te sunulmuştur. 
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Arıza yeri ve arızanın meydana gelme anının değişimine bağlı olarak ortaya 

çıkan transient aşırı gerilimler 
P

A
R

A
FU

D
R

 Y
O

K
 

 

TR
A

FO
 S

EK
O

N
D

ER
İN

D
E 

EA
TO

N
 3

6
K

V
 

 

İL
K

 D
TM

’L
ER

D
E 

EA
TO

N
 3

6
K

V
 

 

Şekil 53: Yıldıztepe TM TR3 modelinde 9220 fideri DTM’lerinde farklı anlarda meydana gelen A faz 

toprak kısa devresi sırasında 9220 fideri DTM’lerdeki B ve C fazı geriliminin parafudr yerine bağlı 

değişimi. 

Yıldıztepe TM TR3 9220 fideri üzerinde en yüksek aşırı gerilimin 9306 no.lu DTM’de A fazında yaşanan 

arıza sırasında yine aynı fider üzerindeki MAM05 no.lu DTM’de ortaya çıktığı belirlenmiştir. 9306 no.lu 

DTM’nin A fazında yaşanan faz toprak kısa devresi sırasında bu fiderdeki diğer DTM’lerin gerilimlerinin 

değişimi Şekil 54’te verilmiştir. TRS’ye ve BEDAŞ’ın sorumluluk sahasındaki ilk DTM’lere Eaton marka 
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36 kV parafudr yerleştirilmesi durumları da yine aynı grafikte sunulmuştur. 

 

Şekil 54: Yıldıztepe TM TR3 modelinde 9306 DTM’de meydana gelen A faz toprak kısa devresi 

sırasında DTM’lerdeki C fazı geçici aşırı gerilimi değişiminin parafudr yerleşimi ile değişimi (Eaton 

36kV). 

Şekil 54 incelendiğinde parafudr kullanmakla kullanmamak arasında bir fark olmadığı düşüncesi ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle grafiğin arkasındaki fiziksel koşulların yeniden değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Her 3 koşulda da olay 9306 no.lu DTM’de meydana gelmektedir. Temel senaryoda 

parafudr yokken, diğer iki senaryoda parafudrlar ya TRS yada 922B2 DTM (Tüm ilk DTM’ler)’lerine 

bağlanmıştır. Parafudr yokken 88 kV transient gerilime çıkan MAM05 DTM C fazının TRS veya 922B2 

DTM (Tüm ilk DTM’ler)’lerine bağlanan parafudrlar ile düşürülmesi beklenmektedir. Bu 3 senaryo için 

MAM05 DTM C fazı geriliminin transient anı Şekil 55’te verilmiştir. 

  

(a) (b) 

Şekil 55: Yıldıztepe TM TR3 9306 DTM’de meydana gelen A faz toprak kısa devresi sırasında 

MAM05 DTM C fazı geriliminin (a) parafudr yokken ve (b)TRS veya 922B2 DTM (Tüm ilk 

DTM’ler)’lerine bağlanan parafudrlar ile değişimi. 

Yukarıda tanımlanan senaryo için hat başına yerleştirilen Eaton 36kV parafudrların hat sonunda ortaya 

çıkan aşırı gerilimlerin bastırılmasında etkili olmadığı Şekil 55’te görülmektedir. Her ne kadar 9306 

DTM’de meydana gelen olayda MAM 05 DTM’de ortaya çıkan transient aşırı gerilimler yüksek 

değerlere çıkmış olsa da, parafudrların yerleştirildiği noktalarda ortaya çıkan transient aşırı gerilimlerin 

değerleri Eaton 36kV parafudrun devreye girmesi için yeterli değildir.  
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Bu bakış açısıyla aşırı gerilimin ortaya çıktığı noktaya parafudr yerleşimi değerlendirilmiştir. Bu amaçla 

tüm ilk DTM’lerde parafudr varken, ilk DTM sonrasında fiderin 9310, 9625 ve MAM05 DTM’lerine, her 

seferinde bir noktaya olmak üzere Eaton 36kV parafudr yerleştirilmiştir. Bu senaryolar için MAM05 

DTM C fazı geriliminin transient anı Şekil 56’da, diğer DTM’lerdeki gerilimlerin değişimi ise Şekil 57’de 

verilmiştir. 

 

(a) 

 

 

(b) (c) 

Şekil 56: Yıldıztepe TM TR3 9306 DTM’de meydana gelen A faz toprak kısa devresi sırasında 

MAM05 DTM C fazı geriliminin parafudr yerleşimine bağlı değişimi. 

 

Şekil 57: Yıldıztepe TM TR3 modelinde 9306 DTM’de meydana gelen A faz toprak kısa devresi 

sırasında DTM’lerdeki C fazı geçici aşırı gerilimi değişiminin parafudr yerleşimi ile değişimi (Eaton 

36 kV). 

Parafudr yok 

DTM’lerde PF 

DTM’lerde PF+9310 

DTM’lerde PF+ 9625 

DTM’lerde PF+MAM05 
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Parafudr yerleşiminin ortaya çıkan transient aşırı gerilimlerin sınırlanmasındaki etkisi Şekil 56 ve Şekil 

57’den net bir şekilde görülmektedir.  

Parafudr seçimi ile ilgili olarak “Ek-5 Uygulama Rehberi” dökümanının ilgili kısımları incelenecek olursa, 

parafudr seçimi sırasında kullanılan parametrelerden biri TOV eğrisi olduğu görülecektir. Maksimum 

arıza temizlenme süresine göre TOV eğrisinden bir değer alınmaktadır. Ancak her üretici TOV eğrisinde 

stresli (daha önceden bir arıza temizlemiş ve üzerindeki enerji soğuramamış) ve stressiz (daha önceden 

bir arıza temizlemiş ve üzerindeki enerji soğurmuş) olmak üzere 2 ayrı eğri sunmaktadır. Muhafazakar 

yaklaşım stresli eğriyi kullanmaktır. Bu durum BEDAŞ için Eaton marka 36kV’lık bir parafudr seçilmesini 

sağlamaktadır. Bununla birlikte muhafazakar yaklaşım parafudru korumakta ve buna bağlı olarak 

şebekenin daha yüksek transient aşırı gerilimler ile muhatap olmasına neden olmaktadır. Stressiz 

eğrinin kullanılması durumu BEDAŞ için Eaton marka 30 kV parafudr seçilmesini sağlamaktadır. Bu 

parafudrun bir önceki senaryolarda kullanılması sonrasında C fazı geçici aşırı gerilimlerinin değişimi 

Şekil 58’de verilmiştir. 

 

Şekil 58: Yıldıztepe TM TR3 modelinde 9306 DTM’de meydana gelen A faz toprak kısa devresi sırasında 
DTM’lerdeki C fazı geçici aşırı gerilimi değişiminin parafudr yerleşimi ile değişimi (Eaton 30 kV). 

Parafudrlar aşırı gerilime maruz kaldıklarında bu aşırı gerilimi toprağa aktarmakta ve gerilimin istenilen 

sınırlar içerisinde tutulmasına yardımcı olmaktadır. Bu işlem sırasında parafudr üzerinden geçen akımın 

karesi ve parafudr iç direncine bağlı olarak bir ısı enerjisi ortaya çıkmakta ve şebekenin normal şartlara 

dönmesinden sonra parafudr bu enerjiyi üzerinden atarak stressiz hale gelmektedir. Bu süre birçok 

parametreye bağlı olmakla birlikte 45 ile 60 dakika civarında olduğu belirtilmektedir. Parafudr 

üzerindeki bu enerji, yeni bir aşırı gerilim sebebiyle parafudrun üzerine alabileceği enerjinin miktarı ile 

sınırlanmaktadır.  

Eaton marka 36kV parafudr yerine parametreleri literatürden bulunan 36 kV ve 30 kV’luk iki adet 

parafudr modellenmiş ve “markasız” ismiyle benzetim çalışmalarında kullanılmıştır. Bu iki parafudra 

ilişkin parametreler “Ek-5 Uygulama Rehberi”nde verilmiştir. Bu parafudrların benzetim çalışmalarında 

kullanılmasının ana sebebi Eaton marka parafudrlara ait gerilim akım (V-I) karakteristiğinin aynı gerilim 

değerindeki rakiplerine göre daha yüksek olmasıdır. Bundan önce tanımlanan senaryolar aynı kalmak 

üzere Yıldıztepe TM’de 36 kV’luk markasız parafudr kullanılması durumunda aşırı gerilimlerin değişimi 

Şekil 59’da verilmiştir. Tüm senaryoların markasız 30 kV parafudr ile tekrarlanması durumunda ortaya 

çıkan sonuçlar ise Şekil 60’ta verilmiştir.  
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Ayrıca yeni bir senaryo olarak tüm ilk DTM’lerde parafudr varken 9625 ve MAM05 DTM’ye aynı anda 

parafudr bağlanması durumu değerlendirilmiştir ve elde edilen sonuçlar Şekil 59 ve Şekil 60’ta sunulan 

grafiklere eklenmiştir. 

 

Şekil 59: Yıldıztepe TM TR3 modelinde 9306 DTM’de meydana gelen A faz toprak kısa devresi 

sırasında DTM’lerdeki C fazı geçici aşırı gerilimi değişiminin parafudr yerleşimi ile değişimi 

(Markasız 36 kV). 

 

Şekil 60: Yıldıztepe TM TR3 modelinde 9306 DTM’de meydana gelen A faz toprak kısa devresi 

sırasında DTM’lerdeki C fazı geçici aşırı gerilimi değişiminin parafudr yerleşimi ile değişimi 

(Markasız 30 kV). 

Markasız 36 kV ve 30 kV parafudr kullanılması durumunda transient aşırı gerilimlerde, Eaton Marka 

parafudrlara kıyasla ciddi bir azalma olduğu Şekil 59 ve Şekil 60’tan görülmektedir. Fider uzunluğunun 

ilk DTM’den sonra 7km, 8km’den uzun olan hatların sonunda aşırı gerilim probleminin devam ettiği, 

uzun hatlarda birden fazla parafudr kullanılmasının faydalı olacağı 9625 ve MAM05 DTM’lere parafudr 

yerleşimi sonuçlarından anlaşılabilmektedir. İlk DTM’ler, fiderlerin sonu ve uzun fider boyunca arada 

parafudr kullanılmasının etkisi Şekil 61’de verilmiştir. 
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Arıza yeri ve arızanın meydana gele anının değişimine bağlı olarak ortaya 
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Şekil 61: Yıldıztepe TM TR3 modelinde 9220 fideri DTM’lerinde farklı anlarda meydana gelen A faz toprak 
kısa devresi sırasında 9220 fideri DTM’lerdeki B ve C fazı geriliminin parafudr yerine bağlı değişimi. 

Uzun fiderlerde sadece fider başına veya ilk DTM’ye yerleştirilen parafudr ile fider sonunda ortaya 

çıkacak aşırı gerilimlerin sınırlanamadığı Şekil 53’ten görülebilmektedir. Aşırı gerilim ile karşılaşılan her 

noktaya parafudr yerleştirmek de uygun bir çözüm değildir. Sistemde ortaya çıkan aşırı gerilimler 

incelenerek ve farklı noktalara yerleştirilen parafudrlar ile bu aşırı gerilimlerin makul ölçülere 

indirilebildiği Şekil 59, Şekil 60 ve Şekil 61’de gösterilmiştir.  

Proje kapsamında Yıldıztepe TM, İkitelli TM, Bahçelievler TM, Yenibosna TM ve Davutpaşa TM’lerde  

modelleme çalışması yürütülmüş ve ortaya çıkan aşırı gerilimler uygun yerlere parafudr yerleştirilerek 

sınırlanmıştır.  

Yıldıztepe TM ve İkitelli TM için yapılan çalışmalar, parafudr yerleşim alternatiflerinin belirlenmesi 

sırasında test edilen senaryoların detayları ve sonuçları “Ek-3 İki Adet TM için Benzetim Çalışmaları 

Raporu” isimli sonuç raporu eki olarak sunulmuştur. Bahçelievler TM, Yenibosna TM ve Davutpaşa TM 

için yapılan çalışmalar, parafudr yerleşim alternatiflerinin belirlenmesi sırasında test edilen 

senaryoların detayları ve sonuçları ise “Ek-4 Üç Adet TM için Benzetim Çalışmaları Raporu” isimli sonuç 

raporu eki olarak sunulmuştur. 
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C.2.5.2 Yıldıztepe TR3 modelinde farklı parafudr modelleri 

Analiz çalışmaları süresince parafudr modeli olarak BEDAŞ tarafından sahada aktif olarak kullanılan 

Eaton marka parafudr ile parametreleri açık literatürden belirlenen ve bu rapor içerisinde Markasız 

olarak anılan parafudr modeli kullanılmıştır. Parafudr modeli çeşitliliğinin artırılması amacıyla 

parametreleri yine açık literatürden belirlenen ve bu rapor içerisinde sırasıyla Markasız-1 ve Markasız-

2 olarak anılacak iki parafudr modeli için TR3 modeli üzerinde yürütülen çalışma tekrarlanmıştır. 

Çalışma sırasında detayları “Ek-3 İki Adet TM için Benzetim Çalışmaları Raporu”nda sunulan TR3 

Senaryo 9’da tanımlanan parafudr yerleşim noktaları baz alınmıştır. Çalışma sırasında kullanılan 

36kV’luk parafudrlara ilişkin parametreler Tablo 5’te ve Şekil 62’de verilmiştir. Bu parafudrların 

kullanılması durumunda elde edilen sonuçlar ise sırasıyla Şekil 63 ile Şekil 66 arasında sunulmuştur. 

Tablo 5: Çalışma sırasında kullanılan parafudrlara ilişkin parametreler. 

Parafudr Adı 

Verilen Darbe Akımlarında Artık Gerilimin Maksimum Değeri (kV)  

30/60 µs 
125 A 

30/60 µs 
500 A 

8/20 µs 
1 kA 

8/20 µs 
5 kA 

8/20 µs 
10 kA 

8/20 µs 
20 kA 

Eaton 36 kV 79,3 84,7 94,8 102,0 111,0 123,0, 

Markasız-1 72,6 77,5 81,4 91,2 98,0 111,3 

Markasız-2 71,5 76,4 79,4 91,1 98,0 108,8 

Markasız 36kV 69,6 73,5 78,2 88,7 95,4 110,0 

 

Şekil 62: Çalışma sırasında kullanılan parafudrların V-I karakteristikleri. 
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Şekil 63: Yıldıztepe TR3 modeli senaryo 9 için Eaton 36kV parafudr kullanılması durumunda DTM’lerde 
farklı anlarda meydana gelen A faz toprak kısa devresi sırasında diğer DTM’lerdeki B ve C fazı geriliminin 

maksimum değerleri. 

 

Şekil 64: Yıldıztepe TR3 modeli senaryo 9 için Markasız-1 parafudr kullanılması durumunda DTM’lerde 
farklı anlarda meydana gelen A faz toprak kısa devresi sırasında diğer DTM’lerdeki B ve C fazı geriliminin 

maksimum değerleri. 
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Şekil 65: Yıldıztepe TR3 modeli senaryo 9 için Markasız-2 parafudr kullanılması durumunda DTM’lerde 
farklı anlarda meydana gelen A faz toprak kısa devresi sırasında diğer DTM’lerdeki B ve C fazı geriliminin 

maksimum değerleri. 

 

Şekil 66: Yıldıztepe TR3 modeli senaryo 9 için Markasız 36kV parafudr kullanılması durumunda 
DTM’lerde farklı anlarda meydana gelen A faz toprak kısa devresi sırasında diğer DTM’lerdeki B ve C fazı 

geriliminin maksimum değerleri. 

C.2.6 İP-5 Raporlama ve Sonuç 

Bu rapor Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) 

arasında 20.03.2018 tarihinde imzalanan “Kablo Şebekelerinde Tek Faz Toprak Kısa Devresi Kaynaklı 

Aşırı Gerilimlerin Analiz ve Sınırlandırılması” Projesi kapsamında yapılan çalışmaları özetlemektedir.  
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Proje süresince kablo şebekelerinde yaşanan tek faz toprak kısa devresi kaynaklı aşırı gerilimlerin 

neden sonuç ilişkisi değerlendirilmiş ve ortaya çıkan aşırı gerilimlerin nasıl sınırlandırılabileceği 

üzerinde durulmuştur. Topraklamanın aşırı gerilimler üzerindeki etkileri değerlendirilmiş ve bu 

kapsamda ülkemizde dağıtım seviyesindeki topraklama pratiği incelenmiştir.  

Yürütülen literatür çalışması tek faz toprak kısa devresi kaynaklı aşırı gerilimlerin şebekenin topraklama 

sistemi ile direkt ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda ülkemizde dağıtım seviyesindeki 

topraklama pratiği olan, 400kV’u dağıtım sistemine bağlayan yıldız–üçgen transformatörlerin sekonder 

sargılarını topraklama transformatörü üzerinden topraklama ve 154 kV’u dağıtım sistemine bağlayan 

yıldız–yıldız tersiyersiz transformatörlerin sekonder sargılarını nötr direnci veya nötr reaktörü 

üzerinden topraklama detaylı olarak analiz edilmiştir. 

Literatür çalışması ile paralel olarak BEDAŞ sorumluluk sahasındaki aşırı gerilim kaynaklı sorunların 

sıkça yaşandığı Yıldıztepe Trafo Merkezi (TM) ve İkitelli TM üzerinde detaylı bir arıza verisi analizi 

çalışması ve benzetim çalışmalarında kullanılacak şebeke modelinin oluşturulması için modelleme 

çalışması yürütülmüştür.  

Arıza verisi analizi noktasında BEDAŞ tarafından kullanılan ve güç kalitesi olaylarının tarih ve lokasyon 

bazlı olarak saklanmasına imkan sağlayan İNAVİTAS sistemi TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü proje 

personeline açılmış ve bu sistem üzerinden 20.03.2018-20.09.2018 tarihlerini kapsayacak şekilde 

gerçek arıza kayıtları detaylı bir şekilde incelenmiştir.  

Her iki TM içinde benzetim çalışmalarında kullanılacak şebeke modellerinin oluşturulabilmesi amacıyla 

gereken verilerin toplanabilmesi için BEDAŞ ile koordineli bir çalışma yürütülmüş ve proje süresince 

nihai halini alan veri toplama şablonu ile saha verisi toplanmış ve şebeke modelleri oluşturulmuştur.  

Hem gerçek arıza kayıtları hem de yapılan analiz çalışmaları tek faz toprak kısa devresi kaynaklı aşırı 

gerilimlerin topraklama trafosu üzerinden topraklı şebekede daha yüksek değerlere ulaştığını 

göstermiştir.  

Tek faz toprak kısa devreleri neticesinde ortaya çıkan aşırı gerilimlerin sınırlanması noktasında parafudr 

kullanımı üzerinde durulmuş ve yapılan benzetim çalışmalarında aşırı gerilimlerin sınırlanması ile ilgili 

olarak olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Proje süresince elde edilen bu bilgi birikiminin BEDAŞ sorumluluk sahasında aşırı gerilim kaynaklı 

sorunların sıkça yaşandığı diğer merkezlerden Bahçelievler TM, Yenibosna TM ve Davutpaşa TM’ler 

üzerinde de değerlendirilmiştir. 

Parafudr seçimi konusunda yapılan çalışmalar BEDAŞ tarafından sahada aktif olarak kullanılmakta olan 

EATON marka 36 kV’luk parafudrun gerilim seviyesinin doğru belirlendiğini göstermektedir. Bununla 

birlikte adı geçen markaya ait karakteristik parametrelerin, literatürdeki benzer etikete sahip ürünlere 

kıyasla yüksek olduğu görülmüştür. Benzetim çalışmaları sırasında ortaya çıkan transient aşırı 

gerilimlerinin EATON marka 36kV’luk parafudr tarafından yeteri kadar sınırlandırılamadığı 

belirlenmiştir. Açık literatürde parametreleri bulunan ve bu rapor içerisinde Markasız adıyla anılan 

parafudrlar EATON marka 36 kV’luk parafudr ile aynı anma gerilimine (Ur) sahip olmakla birlikte aynı 

deşarj akım değerleri için artık gerilimleri (residual voltage) yaklaşık 10 kV daha düşüktür. Bir başka 

deyişle, bu raporda Markasız adıyla anılan parafudrların EATON marka 36kV’luk parafudra göre 

transient aşırı gerilimleri daha iyi sınırlayarak ekipmanların maruz kalacağı gerilim seviyesini düşürmesi 

beklenmektedir. Rapor içerisinde sunulan simülasyon sonuçları bu durumu desteklemektedir. 

Parafudr seçim kriterlerinden biri olan stresli (with prior energy/ with pre-stress) veya stressiz (without 

prior energy/ with pre-stress) Geçici Aşırı Gerilim (Temporary Over Voltage) eğrisi kullanımı 
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konusunda, saha dinamikleri dikkate alındığında stresli eğri ile çalışmanın daha uygun olacağı 

değerlendirilmiştir.  

Çalışmalar sırasında çok uzun kablo fiderleri olduğu ve transient aşırı gerilimlerin özellikle bu fiderlerin 

sonlarına doğru yükseldiği tespit edilmiştir. Bu yükselme topraklama trafosu üzerinden topraklı 

şebekede, direnç üzerinden topraklı şebekeye göre daha yüksek genlikli olduğu proje kapsamında 

yapılan çalışmalar ile tespit edilmiştir.  

Yapılan çalışmalarda trafo sekonderinde veya BEDAŞ’a ait ilk DTM’lerde parafudr kullanımının fider 

sonunda ortaya çıkan transient aşırı gerilimlerin sınırlanması noktasında yeterli olmadığı tespit 

edilmiştir. Trafo sekonderinde veya BEDAŞ’a ait ilk DTM’lerde parafudr kullanımının fider sonunda veya 

içerisinde bir noktada parafudr kullanımı ile desteklenmesinin olumlu sonuçlar verdiği belirlenmiştir. 

Bu kapsamda Yıldıztepe TM, İkitelli TM, Bahçelievler TM, Yenibosna TM ve Davutpaşa TM’lerinde tek 

faz toprak kısa devresi kaynaklı aşırı gerilimlerin sınırlanması amacıyla trafo bazlı olarak parafudr 

yerleşim önerileri verilmiştir. Bu TM’ler için yürütülen çalışmalar kapsamında test edilen senaryolar ve 

bu senaryolara ilişkin sonuçlar ile birlikte projede çıktı olarak üretilen raporlar proje sonuç raporu ekleri 

olarak sunulmuştur. 

C.3 Kaynak Kullanımı ve Bütçe Gerçekleşmeleri 

Proje kapsamında gerçekleşme bazlı nihai bütçe Tablo 6’da sunulmuştur  

Tablo 6: Proje kapsamında gerçekleşen maliyet tablosu 

Personel Giderleri 280.904,47 TL 

Hizmet Alımı 250.000,00 TL 

Malzeme 35.422,71 

Seyahat ve Diğer Giderler 5.651,14 

Toplam Maliyet 571.978,32 

 

Proje, danışman firma ile sözleşme imzalanma tarihi olan Mart 2018 itibariyle başlamıştır. Projedeki 6 aylık 

uzatma da göz önüne alındığında proje başvuru dosyasında 740.631,71 TL olarak öngörülen proje toplam 

bütçesi, toplamda 571.978,32 TL olarak gerçekleşmiştir 

D. Projeden Elde Edilen Katma Değer: 

Proje kapsamında BEDAŞ dağıtım şebekesinde meydana gelen aşırı gerilimler ve sebepleri 

araştırılmıştır. Bu kapsamda oluşacak herhangi bir tek faz toprak kısa devresi sonucu, sağlıklı fazlar göz 

önüne alındığında, 380 kV / 34.5 kV şebekelerde mevcut olan topraklama trafosundan dolayı, 154 kV / 

34.5 kV şebekelere göre daha yüksek seviyelerde aşırı gerilimlerin görüldüğü belirlenmiştir. Bu duruma 

sebep olan temel etkenin ise topraklama trafosunun aşırı endüktif karakterinin hat kapasitesiyle bir 

araya gelerek sistemi rezonansa yakın çalışmaya götürmesi ve sistemi izole bir sisteme yakın hale 

getirmesi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda sadece BEDAŞ şebekesinde değil tüm diğer dağıtım 

şebekelerinde 380 kV şebekeler değerlendirilmelidir ve ilgili adımlar atılmalıdır.  

Ayrıca yeraltı kablolarında meydana gelecek bu gerilimlerin sınırlandırılabilmesi için parafudr 

ekipmanının şebekenin belirli noktalarına yerleştirilmesi önerilmiştir. Böylelikle özellikle 380 kV luk 
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şebekelerden beslenen dağıtım şebekelerinde meydana gelecek aşırı gerilimlerin sağlıklı fazlara 

yayılımında, aşırı gerilim genliğinin düşürülmesi ve gereksiz hat açmalarının önlenmesi hedeflenmiştir. 

Bu kapsamda parafudr seçim kriterleri göz önüne alınarak marka model bazlı parafudr incelemesi 

yapılmıştır. 

E. Projede Yaşanılan Sorunlara Karşılaşılan Riskler ve Bunlardan Elde Edilen Deneyimler: 

Projede yapılan modelleme ve analiz çalışmalarına istinaden 5 adet TM için BEDAŞ kablo şebekesinde 

oluşabilecek aşırı gerilimler gösterilmiştir ve bu aşırı gerilimleri sınırlayabilmek için şebekenin belirli 

noktalarında parafudr yerleşimi önerilmiştir. En uygun senaryoya göre ilk olarak Teiaş çıkışlarında veya 

BEDAŞ ilk merkezlerde parafudr kurulumu öngörülmüştür. Bu iki duruma göre ayrı ayrı olmak üzere 

BEDAŞ dağıtım trafo merkezlerinde belirlenen optimum noktalara kurulum öngörülmüştür.  

İlgili 5 TM’ye ilişkin optimum yerleşim senaryoları 2 TM ve 3 TM için benzetim çalışmaları raporlarında 

paylaşılmıştır. Proje genelinde açıklandığı üzere 380 kV luk şebekelerden beslenen dağıtım 

şebekelerinde 154 kV’a göre aşırı gerilimin genliği artmaktadır. Bu durum ve projede gerçekleştirilen 

çalışmalar, TEİAŞ Genel Müdürlüğünde Teiaş Ar-Ge ve şebeke personelleriyle birlikte yapılan toplantıda 

sunulmuştur ve değerlendirilmiştir. Burada 380 kV luk şebekelerde atılması istenen adımlar ve talepler 

sunulmuştur. 

Ülkemizde dağıtım seviyesi için genel olarak parafudr ekipmanı, şebekeyi yıldırım darbesine karşı 

koruması için kullanılmaktadır. Bu sebeple parafudr ekipmanı havai hat –yeraltı geçişlerinde ve direk 

üstü trafo merkezlerinin girişinde kullanılmaktadır. Proje kapsamında yıldırım darbelerinden ziyade 

oluşacak tek faz toprak kısa devresi sonucu sağlıklı fazlarda oluşacak aşırı transient gerilim darbeleri 

göz önüne alındığı için parafudr ekipmanlarının yeraltı kablolarını koruyacak şekilde yerleştirilmesi 

öngörülmüştür. Bu durum parafudr ekipmanının OG hücrelere monte edilmesi durumunu ortaya 

çıkarmıştır. Gerek Teiaş çıkış hücreleri gerekse BEDAŞ OG metal muhafazalı modüler hücrelerde 

parafudr montajı için gerekli boş alan bulmak konusunda zorluklar ortaya çıkmıştır. Bu noktada, 

hücreler içerisinde yapılacak kurulumların alan darlığı nedeniyle ne kadar sağlıklı olacağı 

tartışılmaktadır. Bu durumun yerine ana baraya bağlantısı olacak şekilde parafudr için ayrılan boş bir 

hücrenin konulması, aşırı gerilimlerin sınırlandırılması konusunda merkez için aynı korumayı 

sağlayacaktır. Parafudr kurulumları konusunda; 

Teiaş metal clad çıkış hücreleri ve 380 kV luk sistemler değerlendirilirse; 

o Bu kapsamda özellikle Teiaş metal clad hücre çıkışları için her kablo çıkışına parafudr koymak 

yerine ana baraya bağlantısı yapılacak parafudr hücresinin kullanımı daha uygun görülmüştür. 

Örneğin 12 çıkışlı bir Teiaş trafosunda mevcut durumda koruma yapabilmek için 12 hücreye 36 

adet parafudr kurulumu gerekmektedir. Bahsedildiği gibi bu hücrelerdeki alan darlığı nedeniyle 

yapılacak kurulumların da sağlıklı olup olmadığı çok net değildir. Bunun yerine konulacak 

parafudr hücresine yerleştirilecek 3 adet parafudrla tüm bara için koruma yapılabilir. Aynı 

zamanda bu örnek için 36 adet yerine 3 adet parafudr kullanılacağı için potansiyel birer arıza 

kaynağı olarak nitelendirilen parafudr ekipmanının yönetimi de daha kolay olacaktır. Bu durum 

Teiaş genel müdürlüğünde yapılan toplantıda “Elektrik Şebeke Yönetmeliği – İletim Sistemi 

Tasarım Esasları – Madde 6-11’de belirtilen “8+1” ifadesinin parafudr hücresini kapsayacak 

şekilde her bağımsız bara için “8+1+1” olarak teklif edilmesi” şeklinde talep edilmiştir. 
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Şekil 67: Teiaş çıkış hücrelerinde yapılan kuruluma ilişkin bir görsel 

o Yine 380 kV luk sistemlerde yapılan simülasyon sonuçları ilgili toplantıda sunulmuştur. Bu 

konuda 380 kV luk sistemlerdeki topraklama trafosunun aşırı endüktif karakteri belirtilmiştir 

ve 380 kV luk sistemlerle ilgili yeniden bir değerlendirme yapılması önerilmiştir. 

BEDAŞ OG kablo şebekesi için; 

o Mevcutta bulunan metal mahfazalı modüler hücrelerde parafudr hücresinin montajı için çoğu 

merkezde ve beton köşklerde yer bulunmamaktadır. Bu konu göz önüne alınırsa parafudr 

montajı için hücrelerin içerisi değerlendirilmiştir. Bu konuda kesicili bir hücre montaj için yeterli 

alana sahip değildir. Aynı durum RMU hücreler içinde geçerlidir. Bu durumda yük ayırıcılı 

hücreler parafudr montajı için uygun görülmüştür. 

 
 

Şekil 68: Dağıtım seviyesi için önerilen tip testi yapılmış parafudr hücresi 

o Açık tip hücreler için kurulumlar konusunda yeterli alan mevcuttur. Hücre içerisinde korunacak 

ekipmana yakın olacak biçimde parafudrun ana barayla irtibatının yapılabileceği 

kararlaştırılmıştır. 
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o Hücre içerisinde yapılacak kurulumlara alternatif olarak dağıtım trafosunun buşinglerinin 

önüne yapılacak kurulum senaryosu da önerilmiştir. Bu senaryoda trafo girişindeki kablo başlığı 

“L tipi” başlık değilse kurulum yapılabilmektedir. Yapılacak kurulumlarda parafudrun üst 

kısmının buşinglerle irtibatı uygun iletkenle sağlanıp topraklamanın ise gövdeden yapılması 

önerilen kurulum şeması olmuştur. 

 

Şekil 69: Dağıtım transformatörleri için önerilen kurulum şeması 

Proje kapsamında yapılan simülasyon çalışmaları ve sahadan elde edilen ölçümler göstermektedir ki 380 kV 

şebekede bulunan topraklama trafosu, aşırı endüktif karakteri sebebiyle, özellikle büyük şebekelerde(uzun 

yeraltı kablolarına ve çok sayıda fidere sahip),  hat kapasitesiyle rezonansa yaklaşarak şebekede aşırı transient 

gerilimlerin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Yani şebeke topraklama trafosuyla topraklanmasına karşın 

izole veya yüksek empedans üzerinden topraklı şebeke gibi davranmaktadır Aynı durum 154 kV için geçerli 

değildir fakat çok uzun yeraltı kablo fiderlerinin olduğu şebekelerde buna yaklaşan durumlarla karşılaşılabilir. 

Proje sonucunda elde edilen verilerle aslında mevcut topraklama sisteminin yeniden değerlendirilmesi 

ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu noktada topraklama trafosunun yeniden boyutlandırılması ve hatta 154 kV 

sistemdeki 20 ohm direncinde yapılacak analiz ve çalışmalarla tekrardan değerlendirilmesi ihtiyaç olarak 

ortaya çıkmaktadır. 

F. Proje Kazanımlarının Diğer Dağıtım Şirketleri ile Paylaşılmasına Yönelik Öneriler: 

Proje sonucunda elde edilen katma değerlerin diğer dağıtım şirketleri ile paylaşılabilmesi için 

yapılabilecekler;  

o Proje sonuç raporunun diğer dağıtım şirketleri ile paylaşılması  

o Proje sonuç raporuna göre hazırlanacak bir sunumun EPDK başkanlığında diğer dağıtım 

firmalarına yapılması ve ilgili çalışmanın tüm ayrıntılarıyla sunulması 

G. Ekler 

EK-1 PROJE SONUÇ RAPORU 

EK-2 LİTERATÜR ÖZETİ RAPORU 

EK-3 İKİ ADET TM İÇİN BENZETİM ÇALIŞMALARI RAPORU  

EK-4 ÜÇ ADET TM İÇİN BENZETİM ÇALIŞMALARI RAPORU 

EK-5 UYGULAMA REHBERİ 


